כולנו רוצים שילדינו יגדלו ויהפכו לאנשים שמחים ,בטוחים בעצמם,
תקשורתיים ,סקרנים ,יצירתיים ,ערכיים ,תורמים לחברה .אבל איך
עושים את כל זה?
הספר הורים טובים מכַ וון זרקור לחלק שלנו ,ההורים ,בעיצוב האישיות
של ילדינו .הוא עושה זאת מתוך אמונה בהשפעתנו המיטיבה על
הילדים שלנו ,מתוך כבוד לאינטואיציות ההוריות ,ובלי לעורר רגשות
אשם מיותרים.
הספר פונה להורים לילדים בני כל הגילים — קטנים וגדולים ,מתבגרים
ובני נוער .הוא מתייחס לסוגיות רבות שמעסיקות את כולנו:

•
•
•
•
•
•

איך נגדל ילדים שיאמינו בעצמם וביכולות שלהם?
כיצד נסייע לילדינו להכיר תודה ולהעריך את מה שיש להם?
איך לנתק את הילדים מהמסכים?
כיצד נבסס תקשורת טובה ואמיתית עם המתבגרים שלנו?
מה נוכל לעשות כדי שההורות לא תשתלט על הזוגיות שלנו?
איך נוכל להיפרד מהביקורת העצמית ,ולהיות הורים נינוחים
ורגועים יותר?

לפני יותר מעשור ד״ר הילי כוכבי כתבה (יחד עם פרופ' עמירם רביב)
את המדריך הישראלי להורים ,שהיה לאחד מספרי ההורות המצליחים
ביותר בישראל .בהורים טובים היא הולכת צעד נוסף קדימה ,מעדכנת
את תובנותיה ,ומרחיבה את התייחסותה להורות על שלל היבטיה .היא
עושה זאת בהתבסס על תיאוריות פסיכולוגיות מעמיקות ,על ממצאי
מחקר עדכניים ועל ניסיונה הקליני העשיר.
בשפה פשוטה ,בגובה העיניים ,עם הרבה רגישות ,כנות וחוכמה – ניכר
בספר שנכתב מתוך אהבה רבה להורּות ולהורים ,ומתוך אמונה שההורּות
היא מהמתנות היפות ביותר שהחיים יכולים להעניק.

עיצוב העטיפה :אמרי זרטל

הילי כוכבי הורים טובים

האם חשבתם פעם מה הן המטרות שלנו כהורים?

ד"ר הילי כוכבי היא פסיכולוגית חינוכית
מומחית ,בוגרת המגמה הקלינית של
הילד ובעלת דוקטורט בפסיכולוגיה
מאוניברסיטת תל־אביב .עוסקת זה
שנים רבות בעבודה טיפולית עם
הורים בקליניקה פרטית ,ובעבר גם
בשירות הציבורי .חברת סגל בפקולטה
לפסיכולוגיה במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ,ומרצה בכמה תוכניות הכשרה
לתואר שני בפסיכולוגיה .ספרה הקודם
המדריך הישראלי להורים (בשיתוף פרופ'
עמירם רביב ,הוצאת כנרת־זמורה־דביר)
הוכתר על ידי  ynetכמדריך ההורּות הטוב
בישראל ,ונמכר בעשרות אלפי עותקים.
אמא לארבעה.
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•
•
•
•
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כיצד נבסס תקשורת טובה ואמיתית עם המתבגרים שלנו?
מה נוכל לעשות כדי שההורות לא תשתלט על הזוגיות שלנו?
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בספר שנכתב מתוך אהבה רבה להורּות ולהורים ,ומתוך אמונה שההורּות
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עיצוב העטיפה :אמרי זרטל

הילי כוכבי הורים טובים

האם חשבתם פעם מה הן המטרות שלנו כהורים?

ד"ר הילי כוכבי היא פסיכולוגית חינוכית
מומחית ,בוגרת המגמה הקלינית של
הילד ובעלת דוקטורט בפסיכולוגיה
מאוניברסיטת תל־אביב .עוסקת זה
שנים רבות בעבודה טיפולית עם
הורים בקליניקה פרטית ,ובעבר גם
בשירות הציבורי .חברת סגל בפקולטה
לפסיכולוגיה במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ,ומרצה בכמה תוכניות הכשרה
לתואר שני בפסיכולוגיה .ספרה הקודם
המדריך הישראלי להורים (בשיתוף פרופ'
עמירם רביב ,הוצאת כנרת־זמורה־דביר)
הוכתר על ידי  ynetכמדריך ההורּות הטוב
בישראל ,ונמכר בעשרות אלפי עותקים.
אמא לארבעה.

כולנו רוצים שילדינו יגדלו ויהפכו לאנשים שמחים ,בטוחים בעצמם,
תקשורתיים ,סקרנים ,יצירתיים ,ערכיים ,תורמים לחברה .אבל איך
עושים את כל זה?
הספר הורים טובים מכַ וון זרקור לחלק שלנו ,ההורים ,בעיצוב האישיות
של ילדינו .הוא עושה זאת מתוך אמונה בהשפעתנו המיטיבה על
הילדים שלנו ,מתוך כבוד לאינטואיציות ההוריות ,ובלי לעורר רגשות
אשם מיותרים.
הספר פונה להורים לילדים בני כל הגילים — קטנים וגדולים ,מתבגרים
ובני נוער .הוא מתייחס לסוגיות רבות שמעסיקות את כולנו:

•
•
•
•
•
•

איך נגדל ילדים שיאמינו בעצמם וביכולות שלהם?
כיצד נסייע לילדינו להכיר תודה ולהעריך את מה שיש להם?
איך לנתק את הילדים מהמסכים?
כיצד נבסס תקשורת טובה ואמיתית עם המתבגרים שלנו?
מה נוכל לעשות כדי שההורות לא תשתלט על הזוגיות שלנו?
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עמירם רביב ,הוצאת כנרת־זמורה־דביר)
הוכתר על ידי  ynetכמדריך ההורּות הטוב
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סוף דבר — סיום בנימה אישית

כמה מילים לפני שמתחילים
או :איך נולד הספר הזה

כמו ילדים ש"נולדים" עוד לפני שהוריהם נכנסו להיריון ,אלא רק מעצם
המחשבה על קיומם העתידי ,כך הספר הזה נולד — זמן רב לפני שהחל להיכתב.
הוא נולד ביום שבו קראתי לראשונה את המשפט הנפלא של הפסיכיאטר
ול ּבי :״הורות מוצלחת היא מפתח מרכזי
והפסיכואנליטיקאי הבריטי ג׳ון ּב ְ
לבריאות נפשו של הדור הבא״ .המשפט הזה ,שאני מאמינה בו בכל לבי ,זרע
את הזרע לכתיבתו של הספר הזה.
כבר שנים רבות שההורות מעסיקה אותי בכל מישור חיים אפשרי:
כפסיכולוגית העוסקת רוב זמנה בעבודה טיפולית עם הורים — בקליניקה פרטית
ובעבר גם בשירות הציבורי; כאשת אקדמיה החוקרת את תחום ההורות ומלמדת
אותו; וגם — ואולי מעל לכול ,כאמא לארבעה ילדים מופלאים .במהלך שנים
אלה נחשפתי לידע רב שהצטבר בתחום ההורות — ידע המבוסס על תיאוריות
פסיכולוגיות מעמיקות; ידע המבוסס על ממצאי מחקר עדכניים ,וגם ידע
ותובנות מעשיות שהצטברו אצלי מתוך העבודה הטיפולית עם הורים ומתוך
הוראת תחום ההורות באקדמיה.
הספר הזה נועד לשים זרקור על החלק שלנו ,ההורים ,בעיצוב דמותם של
ילדינו ,בעיצוב האנשים שהם הופכים להיות .נכון אומנם שההורות היא לא
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הכול ,ויש גורמים רבים אשר אינם בשליטתנו .ועדיין נראה שיש לנו תפקיד,
תפקיד חשוב ומשמעותי מאין כמותו :לגדל "בני אדם" .ואם נאמץ את גישתו של
בולבי ,הרי שההורות היא תפקיד חשוב ובעל ערך — לא רק עבור ילדינו שלנו,
אלא במובנים מסוימים עבור הדור הבא כולו.
הספר הזה נכתב מתוך אמונה עמוקה בכוחם של הורים ,בהשפעתם המיטיבה,
בכוונותיהם הטובות ,בנכונותם של הורים לעשות הכול למען רווחתם הנפשית
של ילדיהם ,ולמען תפקודם המיטבי של הילדים בחברה הסובבת אותם .ניסיוני
המקצועי והאישי לימדו אותי שהורים יעשו עבור ההורות שלהם ועבור הילדים
שלהם ,הרבה יותר מכפי שהם ייטו לעשות עבור עצמם .עם זאת ,צריך לשים
לב שלא להיסחף .כיום אנחנו יודעים ש"הורות־יתר" עלולה להזיק לילדים,
כך שהורות טובה קשורה גם ליכולת לשמור על איזון ועל מינון נכון — לא
יותר מדי ולא פחות מדי .בנוסף ,כדי שנהיה הורים טובים ,כפי שאנחנו רוצים
להיות ,עלינו לשים גם את עצמנו במרכז .חשוב שנבין מדוע התפקיד ההורי כה
מורכב ומטלטל ,וחשוב לא פחות שנתבונן ב"עצמי ההורי" שלנו בעיניים טובות
וידידותיות ,ושלא נשכח גם ליהנות מההורות שלנו ,כי במובנים רבים אין תפקיד
מרגש מזה.

הספר נחלק לארבעה שערים:

1

חלקו הראשון של הספר עוסק במטרותינו כהורים ,ביחס לילדינו :איך
מסייעים לילדים לפתח דימוי עצמי חיובי; איך עוזרים להם לחוות את
העולם כמקום בטוח; איך מסייעים לילדים להיות שמחים ,בעלי זהות עצמית
מגובשת ויכולות חברתיות טובות; איך מגדלים ילדים בעלי תחושת מסוגלות
עצמית ומוטיבציה פנימית; איך נעזור לילדינו להיות אמפתיים לאחרים ולאמץ
לעצמם ערכים חיוביים .מי לא היה רוצה לגדל ילדים שכאלה?! כאמור ,לא הכול
תלוי בנו ,אך יש איכויות ומאפיינים הוריים רבים שעשויים לקדם את הילדים
לעבר מטרות חשובות אלה.

הזה רפסה דלונ ךיא
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חלקו השני של הספר עוסק בנו עצמנו ,בהורות שלנו .הוא מתייחס
למורכבות הרבה הכרוכה בתפקיד ההורי ,לקשרים המרתקים שנמצאו
בין הורות ואושר ("ספוילר" :לא מה שחשבתם )...ומתייחס גם לאיכויות
המיוחדות של ַמיינדפוּ לנֵ ס ושל חמלה עצמית בהורות :היכולת שלנו כהורים להיות
נוכחים "כאן ועכשיו" ,ולהיות ידידותיים יותר כלפי עצמנו .בהמשך מופיעים
שכן כדברי הפתגם האפריקאי "צריך כפר
פרקים העוסקים בשותפי התפקיד שלנוֵּ ,
שלם כדי לגדל ילד" :מעורבות אבות בגידול ילדיהם ,מקומה של הזוגיות בהורות,
שיתוף הפעולה שלנו עם מערכות החינוך של ילדינו .בסיום חלק זה תוכלו לקרוא
על התופעה המרתקת של "העברות בין־דוריות" ועל האופן שבו העברות אלה
"מדור לדור" עשויות להשפיע על ההורות שלנו.

3

חלקו השלישי של הספר מתייחס למצבי הורות מיוחדים :הורות למתבגרים,
להיות הורים גרושים ,הורות ב"משפחות חדשות" והורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים .נכון אומנם שכל אחד מנושאים אלה מצדיק ספר שלם,
ובכל זאת — אני מקווה ומאמינה שתמצאו בפרקים אלה עקרונות וכיווני מחשבה
שיכולים להועיל לכם .אתם מוזמנים לקרוא את הפרקים הרלוונטיים עבורכם,
ואתם מוזמנים להציץ גם בפרקים שלכאורה אינם מתייחסים לחייכם באופן ישיר
ומיידי .באופן מפליא ומיוחד ,במקרים רבים מרכיבי הורות "מיוחדים" עשויים
להיות רלוונטיים גם למשפחות נוספות שאינן נופלות תחת ההגדרה הרשמית
המופיעה בכותרת הפרק.

4

חלקו הרביעי של הספר נועד להרחיב את התמונה ,ולהתבונן בהורות
ממעוף הציפור .תוכלו לקרוא בו על מאפייני ההורות בטבע (כי מתברר שלא
"המצאנו" את ההורות); תוכלו לקרוא על ההתפתחות ההיסטורית של מושג
ההורות (האם יכולתם לנחש ש"הורות" היא מושג חדש יחסית? תופתעו לגלות
עד כמה ההתבוננות ההיסטורית בהורות יכולה להיות מעניינת ורלוונטית לחיינו
ההוריים כיום) .כמו כן הקדשתי פרק למאפייני ההורות הייחודיים למדינת ישראל
(באופן במפתיע דווקא בתחום ההורות אנחנו שונים מאוד ממדינות מפותחות
אחרות) ,ולסיום — אשתף אתכם במחשבותיי לגבי טיפולים פסיכולוגיים בילדים
ולגבי מהות העבודה הטיפולית עם הורים .תפיסותיי אלה ,המתייחסות למרכזיות
הרבה של תפקידינו ההוריים ,הן גם שהובילו לכתיבת הספר הזה.
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הספר כולו פונה להורים לילדים בכל גיל — ילדים קטנים ,ילדים בגיל בית
הספר ,ולא פחות מכך ,גם למתבגרים .מדהים לגלות שבמקרים רבים העקרונות
הם אותם עקרונות ,ורק תוכני ההתמודדות משתנים ,ונעשים מורכבים יותר ככל
שהילדים ֵגדלים .הספר פונה בו־זמנית לאימהות ולאבות ,לבנים ולבנות.
דרך הספר ביקשתי לחלוק איתכם ידע ,מחשבות ורעיונות שנועדו לסייע
לכם במסע ההורות המופלא .במסע הנהדר הזה יש אתגרים ,ומזג אוויר משתנה,
והפתעות ,וקשיים ,ותחושה עמוקה של משמעות ,והרבה מאוד רגעי נחת .הספר
הזה נועד להיות חלק מהצידה שלכם לדרך.
עם זאת ,מטבעם של דברים כתובים ,הם לעולם לא יצליחו לגעת במלוא
המורכבות של המקרה הפרטי ,היחיד ,הייחודי .לכן אני מזמינה אתכם לקרוא
את פרקי הספר מתוך סקרנות ,פתיחות ועניין ,המשולבים בשיקול דעת,
בספקנות ובמנות גדושות של אינטואיציות הוריות (כי בסופו של דבר אין תחליף
לאינטואיציות ההוריות); אני מזמינה אתכם לקחת מתוך הדברים שתקראו את
לך ָ
הרעיונות ,העקרונות והמחשבות ,באופן שיתאים ְ
ולך ולכם ,להורות הייחודית
והמיוחדת שלכם .ועוד אני מזמינה אתכם לכתוב ,להגיב ,לשתף ברעיונות,
במחשבות ובכיווני פעולה .אני מבטיחה לעדכן את תוכני הספר מעת לעת ,בהתאם
להתפתחויות המרתקות המתרחשות בעולמנו ,ובהתאם למשובים שוודאי אקבל
מכם ,הקוראים.

שלכם,
הילי כוכבי

לאן אתם נוסעים

הקדמה לשער הראשון

"שהוא יהיה בדיוק כמוני"
"שהיא תהיה בדיוק ההיפך ממני"
"העיקר שהוא יהיה הוא־עצמו"
"שהיא תהיה מאושרת"
"שיהיו לו חברים טובים"
"שהוא יהיה חבר טוב"
"שתכבד את ההורים שלה ,שתזכור מי גידל אותה"
"שהוא יהפוך להיות הורה טוב בעצמו"
"שיהיו לו ערכים טובים ,שיתרום מעצמו לחברה"
"שיהיה לה ביטחון עצמי"
"הכי חשוב שהוא ירגיש שאוהבים אותו"...
כשאנחנו נכנסים למכונית ,איננו מתחילים לנסוע בלי להגדיר את היעד" .לאן
אתם נוסעים?" ה־ wazeשואל אותנו ,ואנחנו עונים ,מציבים יעד מדויק ,ורק אז
יוצאים לדרך .כך אנו יודעים שאנחנו בדרך הנכונה.
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ומה לגבי ההורות? האם שאלתם את עצמכם אי־פעם מה הן מטרותיכם כהורים?
מה בעצם תפקידנו כהורים? מה ייחשב בעינינו כהצלחה?
כי רק אם נדע מהו היעד — נוכל להתקרב אליו; נוכל לדעת שאנחנו בכיוון
הנכון.
אומנם ההורות היא יותר מכול דרך ,דרך חיים; במובנים רבים :דרך החיים
החשובה והמשמעותית ביותר של האדם .איננו רגילים לחשוב עליה במונחים של
"יעדים" .אף על פי כן ,כדאי לעצור לרגע ולחשוב; אולי שווה אפילו לקחת דף
ועט ,ולכתוב ,לכתוב ממש — מה הן מטרותיכם כהורים? "לאן תרצו להגיע?"

לגדל "בני אדם"
אם נשים בצד את השמירה על בריאותם ועל בטיחותם של ילדינו (אלה ללא
ספק בין המטרות ההוריות החשובות מכולן) ,נראה שאחד מתפקידינו המרכזיים
כהורים — לגדל "בני אדם".
חשבו על תינוק קטן שאך נולד .בתוך שנים ספורות ,התינוק הזה אמור להפוך
לאדם :אדם שלם ,שמח ,יצירתי ,בעל דימוי עצמי חיובי; אדם המסוגל לחוות טווח
ערכי ,תורם לחברה ,אמפתי
ִּ
רחב של רגשות ,אדם מאוזן ומווּ סת רגשית; אדם
לאחרים ,חברותי ,מסוגל לשתף פעולה ,לקיים מערכות יחסים משמעותיות; אדם
חושב ,מתכנן ,מצליח ,מממש את כישרונותיו ואת יכולותיו ,ומה עוד?
את הרשימה הזו תוכלו להשלים כראות עיניכם ,לפי הערכים החשובים לכם.
מן הסתם דירוג הערכים השונים וסדר חשיבותם יהיו שונים מהורה אחד לאחר.
לעתים נגלה שהערכים השונים מתנגשים זה בזה ,ומאלצים אותנו להתגמש ,או
לבחור" ,לחשב מסלול מחדש" (אנחנו משוכנעים שבננו יהיה מאושר אם ילך
לתנועת נוער ,אך הוא מסרב בתוקף; אתם אוכלי־בשר מושבעים ,ובתכם מבקשת
להפוך לטבעונית .אין גבול לדוגמאות) .כך או כך ,עולה השאלה — איך עושים
את זה? איך מגדלים "בני אדם"?
בני אדם חדשים נוצרים מתוך תמהיל של גורמים רבים :מאפיינים שנולדנו
איתם ,השפעות חברתיות ,השפעותיהן של דמויות שונות במערכת החינוך ,וגם
גורמים שונים הקשורים למזל וליד המקרה .ועדיין לכם ,ההורים ,יש חלק משמעותי
ביותר ומרכזי בעיצוב דמותם של ילדיכם .התהליך אינו קורה מעצמו .תינוק לא

לאן אתם נוסעים
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יכול להפוך ל"אדם" ,ללא דמות הורית בוגרת שאוהבת אותו ,מטפחת אותו ומקנה
לו ערכים.

איך נסייע לילדינו להפוך ל"בני אדם"
רבים נוטים לחשוב שבימינו הכול תלוי :תלוי ֶה ְקשר ,תלוי יחסים ,תלוי אנשים.
רבים חושבים שבפסיכולוגיה אין "נכון" ו"לא נכון" — הכול יחסי ,שום דבר לא
ברור ולא חד־משמעי.
ובכן ,בנושאים שבהם אנו עוסקים יש לפסיכולוגיה מה לומר — בקול צלול,
ברור ,בהיר ולא מתנצל .כיום ,יותר מאי־פעם ,אנחנו יודעים לומר מה הם מרכיביה
של הורות טובה.
הורים טובים אוהבים את ילדיהם ,ונותנים להם תחושה שהם אהובים .בשנים
האחרונות זה הוכח מחקרית :אי אפשר בלי אהבה.
הורים טובים מתבוננים בילדיהם בעיניים טובות ומתפעלות .בכך אנו תורמים
לביסוס תחושת הערך העצמי של הילדים — התחושה ש"אני שווה" — נקודת מוצא
מצוינת וחשובה לחיים.
הורים טובים מבססים אצל ילדיהם את התחושה שהעולם הוא "מקום בטוח".
תחושת ביטחון בעולם ,שילדים רוכשים בשנות ילדותם ,תמשיך להשפיע לטובה
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ולשרת אותם היטב במהלך כל חייהם .באופן מדהים ומרתק ,ההורות היא שנוטעת
בילדיכם את הבסיס למערכות היחסים העתידיות שלהם עם האנשים הסובבים
אותם.
הורים טובים מסייעים לילדיהם לגדול באווירה שמחה וחיובית ,התורמת רבות
להתפתחותם ולאושרם האישי.
הורים טובים מאפשרים לילדיהם להיות "הם עצמם" .בכך הם עוזרים לילדים
להיות מאושרים יותר ובריאים בנפשם.
הורים טובים מתייחסים לילדיהם כאל בני אדם נפרדים ,בעלי רצונות ,מחשבות
ורגשות משל עצמם; הם מתייחסים לילדיהם מתוך סקרנות ,עניין ורצון להכיר
אותם .התייחסות שכזו היא מתנה של ממש לחיים ,והיא עתידה להפוך את ילדיכם
להיות הורים טובים יותר בעצמם ,בבוא היום.
הורים טובים מעודדים את ילדיהם להתנסות בשלל אתגרים וחוויות ,בהתאם
לגילם ,ליכולותיהם ולתחומי העניין שלהם ,ונמנעים מהגנת־יתר על הילדים .הם
מציבים בפני הילדים ציפיות ריאליות :לא גבוהות מדי וגם לא נמוכות מדי.
הורים טובים מאפשרים לילדיהם לשאוף ולחלום; בכך הם מפתחים אצלם תחושת
תקווה לעתיד ויכולת לשאוף להישגים ולממש את עצמם.
הורים טובים מסייעים לילדיהם לאמץ ערכים טובים וראויים ,ולהפוך לאנשים
שתורמים לחברה שסביבם.
הפרקים בשער הראשון של הספר עוסקים באיכויות חשובות אלה — אהבה ,ערך
עצמי ,ביטחון בעולם ,שמחה ,תחושת "עצמי אמיתי" ,מודעות עצמית ,אמפתיה,
מוטיבציה פנימית ,שאיפות ,ערכים חברתיים ,ועוד .יש בידינו לקדם את כל אלה,
ולא נרצה לוותר על ההזדמנות לעשות זאת.
נשמע מלחיץ? מחייב? ובכן ,כאן המקום לומר שרוב רובם של ההורים עושים
את שלל המשימות ההוריות באופן טבעי ואינטואיטיבי ,גם בלי לקרוא עליהן
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בספרים .מעבר לזה ,בואו נזכור שאף הורה אינו מושלם — והילדים שלנו ממש
לא זקוקים להורים מושלמים .הם זקוקים להורים אמיתיים ,שלפעמים עמוסים,
ולפעמים עייפים ,ולפעמים אין להם טיפת כוח להקשיב לילדים שלהם .כולנו
כאלה ,וזה סביר ,הגיוני ובעיקר אנושי.
אז בבקשה ,אל תיבהלו ,וגם אל תעמיסו על עצמכם רגשות אשם מיותרים.
רגשות אשם כשלעצמם אינם מועילים לאף אחד .לעומת זאת סקרנות ופתיחות הן
בעלות ערך רב ,כך שקריאה וחשיבה נוספות על ההורות שלנו ועל הילדים שלנו
בהחלט עשויות לסייע לנו לנווט את משפחתנו לכיוונים החשובים לנו .בנוסף ,הן
עשויות לחזק את אותן אינטואיציות שמנחות את דרכנו בחיי היומיום ,ולתמוך
בהתנהלות ההורית השגרתית שלנו.
אבל רגע לפני שאנחנו מגדירים את יעדי ההורות שלנו ,ומתחילים "לנסוע" —
בואו נזכור שמגיע לנו גם ליהנות .הורות היא משימת חיים עמוסה ומורכבת.
לפעמים קורה שמרוב עומס האחריות והמטלות ,אנחנו שוכחים שזו אמורה להיות
אחת ממשימות החיים המהנות והמתגמלות ביותר הקיימות .אחת המטרות של
הספר הזה היא לשים גם אותנו ההורים במרכז ,ולזכור שמגיע לנו ליהנות מהדרך:
ליהנות מההורות שלנו ,ליהנות מהילדים ומהתפקיד החשוב שאנו ממלאים
בחייהם.
אז לאן אתם נוסעים?
בואו נצא לדרך.

