
הסיפור של

כתבה: שירה כרמי

איירה: שחר מינץ

ערכה: מור בירן

אמא



1-2 הסיפור של אמא

איזה כיף מתחילה לה השנה
אני ואמא צועדים יד ביד לגן חובה
אני ליאב, בן 5, כבר בין הגדולים

ואני ילד מקסים ושמח, 
ככה אמא ואבא אומרים :( 



3-4הסיפור של אמא

יום אחד אמא לקחה אותי לדייט.
דייט, זו פגישה שבה צוחקים ומבלים

אוכלים, ופשוט ביחד נהנים. 
ואז אמא, הרבה אוויר לקחה 
והסבירה לי, שיש לה מחלה

מחלה מוזרה ומיוחדת במינה, 
מה זה השם הזה, שם של חיה?

היא אמרה לי, 
שאני לא יכול להידבק וגם לא יכול אותה לראות

וזו מחלה רק של אמהות גדולות גדולות 



5-6הסיפור של אמא

אמא קוראת לה "סרטן השד"
היא סיפרה שהרגישה לא טוב והלכה לרופא מיד

"יש לך ג'ולה בתוך הציצי", הרופא אמר
 ג'ולה צריכה להיות משחק, ולא מחלה. 

כמה מוזר! 



7-8הסיפור של אמא

אבל איך מוציאים את הג'ולה? 
אמא הסבירה לי את כל השלבים.

זה מורכב וגם קצת מסובך,
איך הם הכל זוכרים?  

בהתחלה אמא תקבל תרופה 
זו תרופה מבולבלת, ממש טרהלהלהלה!

היא תעשה את אמא קצת חולה
וגם יותר עייפה וחלשה לה.

התרופה תעשה את אמא גם יותר רגישה, 
אז לבינתיים, היא תתרחק מאנשים חולים.

היא ממש נחושה! 
ויש לתרופה עוד תופעה שגורמת לי לצחוק:

 במקום שיער על הראש - לאמא תהיה קרחת... 
כמו לתינוק!

חיחיחי קרחת!



9-10הסיפור של אמא

וכך עברו הימים ואמא עברה את כלללל הטיפולים 
הג'ולה נעשתה קטנה וקטנה...

והתרופה עבדה נהדר, כמה נפלא!
השלב הבא היה ניתוח, לא קשה בכלל

הרופא הוציא את הג'ולה עד הסוף – וחסל!

אמא הייתה עוד כמה ימים בבית החולים 
אבל חזרה מהר הביתה לקבל המוווון נישוקים  

וכשהיא עמדה בדלת, חיבקתי מכל הלב,
אבל בזהירות, כי עדיין כואב.



11-12הסיפור של אמא

הג'ולה נעלמה 
וגם אמא בריאה

איזה מזל!
השיער צומח, הכוח חזר  
ואמא שלי - גיבורת על!

עכשיו לכיתה א' אני עולה
ועם אמא כל הזמן מבלה

אפילו יצאנו לדייט בפעם השנייה 
והפעם היא סיפרה לי, 

שהמחלה הסתיימה!


