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הסופרמרקט
של אמא

 אני מזמינה אתכן לסיור מרתק בין דוכנים ומדפים 
בסופרמרקט העמוס של אמא. יד ביד נצעד ביחד עם הקונות 
הנאמנות הצעירות והוותיקות, נעמוד לצדן בסבלנות 
בשעת אריזת המשלוחים ואיטום תבניות מטפטפות. 
ואולי גם נוכל ללמוד דבר או שניים מן הרשימה הארוכה...
 ה'לקוחות' של אמא מספרות על עוגה לשבת ועל 
פשטידה של קישואים, על עוף עסיסי וקציצות חריפות, 
דגים בגריל ופרוסות של ירקות, כולם היישר מן התנור 
הריחני. מישהי סיפרה על מפה יפה ועל כוסות חרסינה, 
על ספרי קריאה ועיתונים ישנים, שימורים וקפואים. 
מאפים ופיצוחים. אחד פלוס אחד פלוס אחד, ומוצר שני 

ושלישי במתנה גמורה ובנפש חפצה.
 מנגד, אנו פוגשות 'מוכרות' חרוצות, אורזות ופורסות, 
מקפיאות ומפשירות, מצפות ושולחות. כולן מנהלות 
מועדון לקוחות פעיל ואינטנסיבי. דלתות הסופרמרקט 
הן אוטומטיות, הפנקס פתוח ואינסופי והלב רחב במיוחד. 

שלום לכן אמהות וחמיות 
אתן  ברוכות  מסורות, 

באדיבותכן ובסחורתכן.
  נעים להכיר את חסיה 
זה  שהשיאה  ברק  מבני 
הבכור,  בנה  את  מכבר 

נלחץ יד חביבה לשרה 
הירושלמית שהכניסה 
לביתה חתנים וגם כלה 
ונשמע את לאה מבני 
ברק – ניו יורק, ותיקה 
ורגילה בזוגות צעירים, 

תורניים ומתחלפים.
תמי  את  נציג    

מירושלים אשת אברך ואם 
לשניים, כבר שבע שנים 

פתוח  שלהן  והסופרמרקט  ומזינים  חמים  משלוחים  אורזות  מסורות  אמהות 
ומהן  הלקוחות?  לרשות  עומדים  במזווה  המוצרים  כל  האם  נוספות.  שעות 
בהקפה?  לרכוש  לדעתכן  ניתן  מתי  עד  ההגיוניות?  והסגירה  הפתיחה  שעות 
ומתי הגיע הזמן לומר יפה תודה ולהכיר את  המכולת בשכונה? • בנות וכלות, 
הברקוד  באמצעות  ומעבירות  המסוע  על  הכל  את  מניחות  וחמיות,  אמהות 
ואלו שמעבר לשקיות  והקונפליקטים, אלו שבפנים עמוק  כל התחושות  את 

בין  ציפיות  תיאום  אינטראקטיבי של  מוזמנות למסע   גם אתן   • המרשרשות 
ויבואניות, וכל מי שהיה וגם יהיה בסופרמרקט של  לקוחות וספקיות, רוכשות 

. . אמא, לא משנה באיזה צד של המתרס.

ח. לייזר
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שהסופרמרקט של אמה פתוח בפניה לרווחה ועד 
מאה ועשרים, נחייך למלכה הנרגשת חודשיים 
לאחר נישואיה, שעדיין לא מכירה סופר אחר... 
ונפגוש את אתי מבני ברק, זוג צעיר, הורים לילד 
חמד אחד, זוכרת את המשלוחים של אמא לטובה 
ולברכה, וכיום ב"ה כבר ממלאת את המזווה 

בעצמה.
יוצאים לקניות, לא לפני שזכרנו לקחת 
אשראי על חשבון הבית, שקים ושקיות מפלסטיק 
מתכלה ומבד עמיד, עגלת סופר גדולה ומתגלגלת 

וכתובת ברורה למשלוחים.

רוכשות באהבה מאמא
ברשימת  להציץ  בעדינות  מבקשת  אני   
הקניות הארוכה, לתמי אין שום בעיה עם הענין. 
היא חושפת בשמחה את הכרטסת "המשלוחים 
התכופים שלי מהמעדניה של מתמקדים במזון 
מזין ומוכן. לא ג'אנק פוד ולא אוכל מהיר. רק 
כלי אלומיניום מלאים בכל טוב שנתבשלו ונעשו 

באהבה ובמסירות ובמתינות...." 
 ואם תשאלו אותה מה בשום אופן היא אינה 
לוקחת, האמת שתמי מתקשה להצביע על משהו 
כזה. "כבר קרה לי", היא מציינת, "אמנם די נדיר 
אבל בכל זאת קרה, שביום שישי שעתיים לפני 
כניסת השבת, ב'פיניש' האחרון של הבישולים 
גיליתי שנגמר לי המלח. נו, ברור שקפיצה לאמא 

הצילה את המצב". 
 אחרי התקרית הזו הפנימה תמי: "זהו. אין 
בעצם דבר שלא רכשתי מהסופרמרקט  של 
אמא". "רק במוצאי שבת האחרון הגעתי לבקרם 
בשעה מאוחרת ונזכרתי שאין לי אבקת כביסה 
)אני משתדלת לגמור את הכביסות שלי ביום 
ראשון.(, בוודאי אתם כבר מנחשים שהרכישה 
הבאה היתה, איך לא, שקית הקפאה מלאה 

וגדושה באבקה".
 אתי מחפשת את הרשימה בכיס. הנה, היא 
נמצאה, מקופלת בצד. מקומטת קצת. כיום כבר 
לא נמצאת בשימוש שוטף. "בשנה הראשונה 
אמא פינקה אותנו עם בשרים ודגים ועוד מוצרים 
שעלותם יקרה ואכן, היה זה חסכון אדיר, בפרט 

לזוג צעיר בתחילת דרכו". 
החתונה...  לצלילי  רוקדת  עדיין  מלכה 
מקרוב  מכירה  שהיא  היחיד  והסופרמרקט 
ומבפנים, הוא זה שבניהולה של אמא, "עד לפני 
חודש ימים, סעדנו מדי יום ביומו, אני ובעלי שיחי' 
ארוחת צהריים טעימה ומגוונת על שולחנה של 
אמא, בנוסף ללחמניות ריחניות וטריות מדי 

בוקר וערב.
 השינוי היחיד שנעשה היום, חודש לאחר 
המזון הפתוח, הוא משלוחים חמים עד הבית. 
"כל יום אני מקבלת מאמא מארז טעים ומגוון 

לארוחת צהריים בביתי שלי". מלכה פורשת את 
הרשימה ומפרטת אותה לפרטי פרטים: "הנה, 
רק אתמול צלצלה לי אמא באינטרקום וביקשה 
ממני לרדת... היא יצאה לסידורים ועל הדרך 
קנתה לי קלחי תירס וחצי אבטיח אדום ומתוק. 

זה היה טעים במיוחד. בטעם הלב של אמא".
 "הסופרמרקט של אמא שלי פתוח בפני כל 
אחד מילדיה הנשואים של אמא. אמא נהנית 
לארוז משלוחים ולבצע רכישות וכן גם לשגר 
תופינים עבור הילדים והנכדים שלה. אחותי, אם 
לתשעה ילדים כ"י, זוכה לביקורי פתע עמוסים 
בכל טוב. גם אחי שגר בקרבת מקום נהנה כל יום 
שישי לארח את אמא, שמגיעה במיוחד לפרק 

סחורה טעימה בשביל הנכדים החמודים".

פותחות את הסופרמרקט
ממה נובע הצורך האמהי לשלוח משלוחים 

ומצרכים לילדים נשואים? 
 "הרצון של האם להכין ולשלוח אוכל מבושל", 
משתפת אותנו חסיה, "נובע מתכונתה הבסיסית 
של האם שהינה דאגה לילדים מרגע הולדתם 
ועד... לנצח. אם תשאלו אותי, נראה לי שהסצנה 
משתנה כאשר משיאים בן או בת. תחושתי 
היא שכלה תרגיש יותר בנוח לקחת 'משלוחים' 
מאמה מאשר מחמותה... וזה טבעי, לא?! אני 
באופן אישי, כשהבחנתי שכלתי התחילה לבשל, 
כיבדתי מאד את רצונה והפסקתי להציע לה אוכל 
מבושל. רק כדי שלא תחשוב חלילה כי אינני 

סומכת עליה או לא נותנת לה צאנ'ס...
 "גם לדעתי", מוסיפה שרה ומאשרת, "הרצון 
לתת נגזר מכוח הנתינה והאהבה, השאיפה של 
האם לפנק ולתת. אבל בינינו, אולי גם קצת 
דאגה...  דאגה אמהית של 'איך?' 'האם?' ו'כיצד?' 

יהיה טוב לילדים שלי".
 אני מפנה כעת את שאלת המפתח ללאה, 

אלא שהיא משיבה לי בשאלה. "וכי יש מצב 
טבעי אחר? נראה לך שקיימת אפשרות של 

חוסר רצון להעניק? 
 "אז קודם כל זוג צעיר... אולי כל הסיבות 
נכונות, ואולי זה מה שצריך, אבל, איני 
חושבת שזה נובע רק מאתנו ההורים, 
הרי זה הרגל של שנים, ובתחילת הדרך 

זו חוויה לכל הצדדים. 
 "לשאלתך, איני חושבת שהסיבה 
לכך היא רצון למעורבות, איני מזהה  
קשר בין הדברים, גם לא נובע  משליטה, 
זה כמעט הפוך... כי אם לא בישלתי 
היום 'אוי-אוי' נתפסתי בקלקלתי. מה 
כן? חסכון. דאגה. איכפתיות. אולי 
חוסר אימון ביכולת של הילדה הקטנה 

שהתחתנה פתאום... אישית, אין לי 

זה כמעט 
הפוך... כי אם 

לא בישלתי 
היום 'אוי-

אוי' נתפסתי 
בקלקלתי. מה 

כן? חסכון. דאגה. 
איכפתיות. אולי 

חוסר אימון 
ביכולת של 

הילדה הקטנה 
שהתחתנה 

פתאום... אישית, 
אין לי את הבעיה 

הזו, כיון שאני 
מדריכה אותן 

בכל רזי המטבח 
והמזווה  ומלווה 
אותן לאורך כל 

הקדירה...  
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את הבעיה הזו, כיון שאני מדריכה אותן בכל 
רזי המטבח והמזווה  ומלווה אותן לאורך כל 
הקדירה... ודרך אגב, בביתי אני לא מרשה לאף 
אחד לגעת בסירים. כי המטבח זהו הארמון שלי.

 "אבל גם אם בת עמדה ובישלה בבית הוריה, 
עדיין לאחר נישואיה זהו אתגר גדול, בפרט לאור 
העובדה שיש לבשל תחילה הכל בזעיר אנפין.

משלוחים מתוך הלב
מלהעניק  האמא  עבור  טבעי  יותר  "מה 
קורול,   דינה  הגב'  לנושא  נדרשת  לילדיה?" 
פסיכותרפיסטית. "נתינה הינה אחד המרכיבים 
העיקריים של ההורות. הרצון לתת, להעניק 
ולהרעיף את כל הטוב שבעולם על הילד, לא 
נגמר עם חתונתו. לעיתים, כאשר הבת הצעירה 
נישאת, האם ממשיכה להרגיש  את הצורך 
בהמשך הדפוס המוכר, הבטוח והמתגמל, אשר 
בא  לידי ביטוי באספקה  סדירה של מאכלים 

ומוצרי מזון".
גם מצד הבת קיים הרגל רב שנים לאורך 
שנות הילדות, בו רבים מצרכיה התמלאו על-

ידי האם. "התהליך שבמהלכו אדם נהיה עצמאי 
ואחראי לעצמו ולמשפחתו עשוי להיות קשה 
וכואב", מגלה קורול. "גיל ההתבגרות לא נגמר 
בסמינר. כמו כן התבגרות אינה רק פונקציה 
של גיל. גם אשה נשואה ואמא לילדים עשויה 
עדיין להיות תלויה באמה ולצפות ממנה לסיפוק 

צרכיה". 
"יתכן וזה נראה לה טבעי לגמרי, לקחת 
מאמה עגבניות וקישואים", היא מודה, "במקום 
לדאוג לקניית ירקות בעצמה. למעשה, נכונות 
האם לשמש כמכולת שכונתית ללא הגבלת 
שעות הפתיחה, מעכבת את התפתחות הבת 

ומשאירה אותה תלותית".

קונים עם רגשות
דווקא  לרכוש  הצורך  נובע  ממה 

ב'סופרמרקט של אמא'? 
תמי זורמת עם השאלה ומשיבה: 
לדעתה מדובר בחוסר התארגנות של הזוג 
הצעיר ועזרה יומיומית מצדה של אמא. 
שני גורמים אלו משולבים זה בזה. "אני 
למשל עובדת במשרה תובענית וסופי 
השבוע מהווים בשבילי גם מנוחה, אך 
מאידך, כל מה שנדחה כל השבוע צריך 
להעשות. במקרה ונתפשתי לא מאורגנת - 
אמא באזור תמיד בשבילי. "אבא כבר מקפיץ 

לך..." )בת זקונים, נכון צדקתם...(
'תמי, איך   כאן פורצת השאלה הבאה: 
לדעתך מרגישה אמא מול הסבב התכוף שלך 
ב'סופרמרקט' שלה? אבל היא מחייכת בשקט 
ויש לה גם תשובה סדורה: "רשימת הקניות של 
הורי לוקחת בחשבון גם את צרכי השבת של 

הילדים. כמעט בכל יום שישי נפגשים החתנים 
שבאים לקחת את שניים או שלושה סוגי הדגים 
וקופסאות הסלטים... על הדרך מפגש שבועי 

תורני ומפולפל עם השווער... )אבא שלי.(
 "אנחנו לא מפונקות", היא מדגישה. "זה רק 
דרך שלנו לגרום להם לדיונים סוערים בלימוד..." 
 שעון האורלוגין של אתי כבר תקתק הלאה, 
מזמן היא שכחה את פינוקי השנה הראשונה, 
אך את הסופרמרקט של אמא זוכרת גם זוכרת. 
"אם את שואלת אותי, הסיבה שלנו למשלוחים 
שלה היתה בעיקר חסכון ומצידה היתה זו 
ההרגשה הטובה שיש לה למי לעזור ולמי להכין... 
למרות שהקן התרוקן. ואמא? את יכולה לשמוע 
ממנה, היא הרגישה מצוין עם ענין הרכישות 
שלנו בסופרמרקט האישי שלה ושמחה ביותר 

שבאפשרותה לסייע".
 "הסיבה הטבעית שלי", מסבירה מלכה, "זו 
נוחות, פשוט כך. כבת זקונים וכנשואה חודשיים 
ימים, אני שוהה הרבה בבית הורי, סועדת את 
ליבי בתבשיליה, אותם מטעמים שהכינה לי עוד 

קודם, בטעם המדויק שאני אוהבת...
  בואו תשמעו את אמא של מלכה: "להכין 
משלוחים חמים ומזינים היישר מן הסופרמרקט 
שלי אל המזווה של מלכה וכן לביתם של אחיה 
ואחותה, זה מציף אותי בשמחה כל פעם מחדש. 
ובאשר למלכה, המשלוחים המבושלים הללו 
נותנים לי רוגע, שהנה היא אוכלת את מה שהיא 

אוהבת, ובוודאי אינה צמה". 
  "אמי היקרה", מוסיפה מלכה, "שולחת 
משלוחים גם לאחותי הבכורה, הנשואה כבר 
חמש עשרה שנה. לא ברור לי אם אחותי צריכה 
את המחווה הזו, אבל ברור לי שזה מעניק לאמא 

כוח ומשאיר אותה צעירה ובריאה".
 מלכה מספרת לנו, כי בכל פעם שאמה 
עורכת קניות בצרכניה, היא מתקשרת ושואלת, 
'אני כאן בחנות, מה את רוצה שאקנה בשבילכם?'

תאריך תפוגה 

מהי לדעתך התקופה הסבירה  שבה רשאי 
זוג צעיר לרכוש הכל 'על חשבון הברון'? 

"לדעתי אין בנמצא תקופה או פרק זמן 
שכזה", נחרצת שרה. "כי בית ההורים הוא אינו 
סופרמרקט רשמי וההורים, במרבית המקרים, 
אינם הברון רוטשילד. בדרך כלל", היא מוסיפה, 
"מציידים ההורים כל זוג לקראת החתונה בקניית 
מצרכים בסיסיים לתקופה יפה. בנוסף, בדרך 
כלל בתקופה הראשונה מתארחים בני הזוג 
פעמים רבות אצל ההורים, אבל כל זוג יכול 

וצריך ללמוד לנסות להסתדר". 
 "נכון שיש פעמים שצריך וניתן ותענוג 
לתת", היא מדגישה, "אבל אף פעם לא בצורה 

של לקנות הכל 'על חשבון הברון'".

"זו נוחות, 
פשוט כך. 
כבת זקונים 
וכנשואה 
חודשיים ימים, 
אני שוהה 
הרבה בבית 
הורי, סועדת 
את ליבי 
בתבשיליה, 
אותם 
מטעמים 
שהכינה לי 
עוד קודם, 
בטעם המדויק 
שאני אוהבת...
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 חסיה מתייחסת לאינדיבידואליות של הסוגיה. 
"לטעמי פרק הזמן הזה משתנה מאוד מזוג לזוג 
בהתאם לאופיים. אני סוברת שיש לתת את ההרגשה 
שזה  ניתן באהבה ובחפץ לב ועם זאת כמובן בכפוף 
ליכולת ההורים. מנסיוני האישי חיתנתי זוג אחד ואצלי 
יותר ממה שהם מעונינים לקבל אני מעונינת להעניק... 
כך שבמקרה שלי  השאלה אינה רלוונטית במיוחד.

 "בחודשים הראשונים לחיים, כשכל פרוטה אצלם 
נספרת ונמדדת", מתארת לאה בעסיסיות, "אצלנו זה 
בגדר זורם...  )דרך אגב ב"ניו יורק" לא קיים מושג של 
השתתפות בשכירות וכמעט לא מצויה התופעה של 
לקחת הביתה. אם בכל זאת תפגשו משהו כזה, זה 
משום שהאמא ישראלית לשעבר וזה בדם שלה...( 
עד מתי תקופת הרכישות והמשלוחים? זו שאלה 
טובה. לדעתי הילדים שלנו היום יותר מפונקים ואינם 
מסוגלים לקבל את המציאות החדשה ש'די' זה נגמר. 
איך מישהי אמרה לי?!" היא מחייכת, "כל זמן שלא 
זורקים אותי אני מנצלת את זה. לטעמי, זו בעיה. כי 
לדוגמא, אני אישית כאמא לא מסוגלת לומר 'לא' 

מול בקשה של ילד, גם אם היא מאד קשה עבורי...
 את השאלה הזו הפנינו גם לתמי, כאמור, קונה 
ותיקה במכולת של אמא. מעניין לשמוע דעתה של 

'לקוחה' בעצמה. לא?!
"באופן כללי מקובל לחשוב שזוג צעיר צריך 
את זה ומתייחסים לכך בסלחנות, הגם שלפעמים 
להורים ממש קשה והקניות שלהם בעצמם מדודות 
ומחושבות. אבל אצלי קרה הפוך. ככל שהתבגרתי 
הצורך שלי היה יותר גדול. שוב, בגלל העבודה וריבוי 
המטלות לאשה שמנהלת בית-עבודה-ילדים וברוך 
השם רעיה לבעל מתמיד במיוחד. ודווקא כשהייתי 
צעירה הרגשתי מצוין להשקיע בבית ולהתנהל באופן 
עצמאי מאוד. גם בסעיף הקניות. הרי התחלנו דרך 
של בית נוסף - בואו ננסה לנהל אותו... מבחינתי זו 

היתה הגשמה עצמית: הכל אבל הכל לבד...

מוגבל לשני מוצרים בלבד
לנו:  חשובה  דעתכן  יקרות,  וחמיות  אמהות 
האם נכון שזוג צעיר 'ירכוש' בקביעות מצרכי יסוד/
שימורים/יבשים מבית ההורים, למרות שהמרכול 

שלהם מעבר לכביש?
 חסיה מצטחקת: "באופן אישי אני לא יודעת 
לענות על כך, כי הזוג שלי לקח רק אוכל מבושל או 
מקסימום מצרכים יבשים ודי מהר עברו לרכישה 

עצמאית ולא על חשבון ההורים".
 גם לשרה יש מה לומר בנושא. "באשר לרכישות 
להימצאות  קשר  אין  וכדומה,  יסוד  מצרכי  של 
הסופרמרקט ממול... אם מגלים לפתע שחסר מצרך 
חיוני או לחילופין רוצים לחסוך טרחה או זמן יקר, 
ולאמא יש את המצרך בארון ודרכה להציע בשמחה, 
אזי נחמד וטוב לשני הצדדים. אבל", היא מסייגת 
ואומרת, "אף פעם לא לקחת בלי לשאול או בלי 
ליידע. כדי שלא יקרה מצב שאמא באה להכין משהו 

מהסופרמרקט של אמא
אל המרכול השכונתי
כך נמלא את המזווה בחסכון. צעד אחר צעד

עם הגב' נחמה פרל, יועצת לכלכלת המשפחה.

השאלה – איך זה קורה לי שאני מוצאת 
את עצמי כל שבוע משליכה לאשפה מזון 
שהתקלקל במקרר? פעם ירקות שהרקיבו,     
גבינות שהחמיצו, דגים המעלים ריח רע 

או מוצרים שפג תוקפם?
זה המעבר.

 מקניות וסיוע בקניות למשפחה גדולה, 
עברת לקטנה - שתי נפשות, שגם מארחים 

בקטנה. 
צריך לחשב כמויות מחדש. איך?

עקבו במשך שבוע שלם כמה חלב, גבינות, עופות, ירקות, 
מוצרים יבשים, אתם צורכים. מומלץ, אם אפשר, להמשיך 
שבוע נוסף בבדיקה, כך למשך חודש. בתום החודש תקבלו 
תמונה של הצריכה החודשית שלכם וכך תוכלו לתכנן רשימת 
קניות שמתאימה לכם. מעכשיו – קונים לפי כמות הצריכה 

שלכם ולא של משפחות המוצא. 

 אוכל מוכן יקר בהרבה מהמוצרים 
הגולמיים.

בבית ההורים הורגלתם לאכול מוצרי 
מזון מוכנים, שניצלים קפואים/מאפים/
לפער  לב  שימו  ונקיה,  חתוכה  חסה 

המחירים. 
חסה   ,₪ כ-6  עולה  חסה  לדוגמא: 

שטופה עולה כ- ₪ - 40% יותר.
         עוגה מוכנה ארוזה עולה כ-12 
₪, עוגה פשוטה שתכיני בבית תעלה עשרות אחוזים פחות 

לאותו משקל. 
העצה שלי – הגדילו את צריכת המזונות שמכינים בבית. 

אם תשרישו את ההרגל, גם תחסכו וגם תועילו לבריאות.

 אם במשפחות המוצא שלכם עורכים 
מדי פעם קניות גדולות ומרוכזות של 
בשרים/חד פעמי/ירקות ופירות במכירות 
אתכם  לקחת  לבקש  אפשר  מוזלות, 
חישבו  עבורכם.  גם  ולקנות  בחשבון 
עלויות והתעקשו לשלם תמורת המוצרים 
הנרכשים עבורכם. כולם יהיו מרוצים. 
ההורים – שתמיד שמחים לעזור, ואתם 

– שקיבלתם את המוצרים בזול.

טיפ 1:
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מסוים אשר יודעת בבירור שהמצרך נמצא בארון, והופ... 
הוא 'נעלם' כי הילדים לקחו..." 

 שרה מוסיפה ומציינת, שזו עמדתה גם לגבי מוצרים 
טריים כדוגמת לחם חלב וירקות. אפשר בהחלט לבקש 
ולקבל ברצון ובשמחה, כל זמן שזה לא הופך למכולת 

קבועה ולא על חשבון האנשים שבבית.
 הנושא הזה בוער וככל הנראה גם רגיש מאד. בואו 
נאזין לדבריה של לאה. "שמעתי פעם ב'מצוה טאנץ', 
כשהבנות מתחתנות נפתח בבית מכולת". אני מחייכת 
והיא מרעיפה תיאורים, "כן כן, מכולת במלוא מובן המילה. 
'מאמי יש לך מלפפון במלח? את יודעת שאני אוהבת 
ואני חייבת להביא לבעלי'... או 'מאמי למה קנית את 
הזיתים האלו?'  במחשבה שמתגנבת בראש באותו רגע  
'סליחה אני מכולת?!' ואז בפנים אחרות מתנצלות 'אוי איך 
שכחתי?! טוב, את רוצה שאשלח להחליף את השימורים 
לחומץ?' דענה לכן, כמה שזה נראה מצחיק, זו מציאות 
קיימת. ויש גם 'מאמי אני לוקחת עגבניות, זה נהנה וזה 

לא חסר, לכם זה יירקב נכון או לא?'"
  "הילדים לוקחים כי בהתחלה קשה להם להתרגל 
לקניות וכל שקל מקבל משמעות... וכפי שאמרתי זה 
באמת חוסך להם, כשיש לי למה לא?! רק דבר אחד הם 
צריכים להבחין בין השורות, האם באמת המוצר הזה לא 
נחוץ כרגע. כי הורה בבסיסו רוצה תמיד לעזור אך לא בכל 

פעם מתאפשר לו".
 ויש גם צד שני... "גם אם המכולת במרחק פסיעה 
מביתן של הצעירות, הרי פעמים רבות עד שהן מגיעות 
הביתה החנות כבר נסגרת. וכי נשאיר אותם חלילה רעבים? 
או נרצה שיהיו להן חסכים? ובשורה התחתונה: אין זה 
משנה מה הדבר שהם לוקחים, תלוי כמה ואיך לוקחים... 

ואתם, ילדים יקרים, גם זה נחשב לקבל".

לרכוש או לגדול

ערימת  את  שלחנו    
המשלוחים אל שולחנה 
הגב' דינה  המקצועי של 
קורול, שוב היא נדרשת 
לנושא: "המצב בו האם 
מנסה להמשיך ו"לגדל" 
את בתה הנשואה שכיח 
זה  לפעמים   . למדי
של  הצורך  על  עונה 
הבת בתלות ולפעמים, 
של  הרגשיים  הצרכים 
האם מתנגשים עם רצונה 
של הבת לבנות את ביתה 
השאיפה  עצמאי.  באופן 
להיות  של האשה הנשואה 
מה  לבד  ולהחליט  עצמאית 
לקנות, מה לבשל ואיך לארגן 
ואף  לגיטימית  הבית,  את 
מבורכת. לפעמים היא זקוקה 

להתרחקות מהאם על מנת לבנות את עצמה ואת משפחתה". 

"התערבות האם בתהליך המפותל והעדין הזה, עלולה לגרום 
לבת לכעס ולהתקוממות", היא מזהירה. "גם לאשה הצעירה 
כדאי להזכיר לעצמה שאמה כמהה לקשר של אהבה, הבנה 
וכבוד הדדי. היא מנסה להנכיח את עצמה בחיי בתה הנשואה, 
אולי כי היא דואגת לה, רוצה להטיב אתה ומפחדת להפסיק 
להיות משמעותית עבורה. שנים רבות האם עסקה בלהיות 
מכוונת לצרכיה השונים של הבת ועיסוק זה מילא חלק ניכר 
מסדר יומה הפיזי והרגשי. פתאום הבת כבר אינה מעוניינת 
ב"תקרובת" האם. פירושו של דבר, עבור חלק מהאמהות, 
הוא חוסר ענין באם עצמה, ואובדן המקום אליו הרגישו 

השתייכות עמוקה".

 שימו לב לדבריה של דינה, "גם בדילמה הזאת כדאי לנקוט 
בגישה של שיתוף, התייעצות ובקשת עזרה. רגשות קשים 
מכערים את הקשר והופכים אותו למנוכר ושטחי יותר. פניה 
מכובדת לאם עשויה לתרום לתחושת המשמעות שהיא כל 
כך זקוקה לה, לפתוח את הלב ולהביא לקשר חזק יותר בין 

אם לבת".

 בשלב ה"זוג צעיר", יש בדרך כלל יותר 
זמן פנוי. נצלו  את הזמן לסקרי מחירים לפני 
קניות. אל תסתמכו על אמירות בסגנון "זו 
החנות הזולה בשכונה/בעיר", אלא בידקו 
את המחירים שאתם צורכים באופן שוטף 
במספר  חנויות. תגלו שלעיתים משתלם 
לפצל את הקניה ובמקום אחד לקנות ירקות 
ופירות, באחר עופות וכו'. שרשת שאיננה ידועה 
כזולה במיוחד אבל מפעילה באיזורכם סניף שמתחרה קשות 
עם השכנים, מציעה מבצעים אטרקטיביים. אחת למספר 
חודשים מומלץ לערוך סקר מחדש, כי המחירים 

משתנים.

כולנו מכירים אזורים בהם יש תחרות 
בין מספר רשתות מזון. התחרות מטיבה 
איתנו, הצרכנים. העדיפו לקנות באזורים 

אלו וליהנות ממחירים זולים יותר.

 זוג צעיר, קשיש או באמצע החיים, 
יוצאים לקניות? אל תשכחו את הכללים 

הידועים:
• לא יוצאים לקניות רעבים.

•  מכינים רשימה מראש.
•  בוחרים בעגלות קטנות יותר.

•  לא מבקרים כל בלטה בסופר. 

בסיס של הרגלים טובים – ילווה אתכם לכל החיים!

טיפ 4:
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 החנווני והלקוח -
 ניגודי אינטרסים

ומה קורה כאשר יש ניגודי אינטרסים, אמא 
רוצה שתקחי ואת מסרבת בנימוס? 

  הכנות של תמי מזמינה אותנו להתקדם הלאה. 
"אם יש לי ענין שלא לקחת, בדרך כלל אני מפרטת 
טיעון עניני ומתקבל על הדעת. מדיניות הדלת 
הפתוחה היא אבסולוטית. )שלא תחשבו... תמיד יש 
חילופי מגשים ביום שישי. אנו הבנות, את החלות 
והלחמים המיוחדים, מנות אחרונות ועוגות, ואמי 
את האוכל המבושל והסלטים. בשאר ימות השבוע, 

מטבע העיסוקים של כולם זה קורה פחות... 
  "בשלב מסוים, כשכבר קצת יותר התבססנו", 
משחזרת אתי "והתרגלנו לחיים החדשים, התחלנו 
לקנות הכל לבד. אמי קבלה את הענין בהבנה מלאה 
ובצורה מכבדת. אך גם היום שמחה מפעם לפעם 

לתת דברים טעימים שיודעת שאנו אוהבים".
 מלכה מרימה גבה. "האמנם? האם יכול להיות 
כאן ניגודי אינטרסים? אמי שמחה לתת, אני שמחה 
לקבל, יש לנו נשואים גדולים וותיקים וכולם נהנים 
ממשלוחים ומארזים מדי שבת בשבתו. אני מאמינה 
ומתפללת בשביל אמא שתמיד יהיה לה הכוח 
והבריאות לתת. להיות משפיעה ולא להיות נזקקת 

לחסדי הילדים".
 בוודאי גם אתן מסתקרנות להאזין לתחושות 
האמהות, מה הן מרגישות כשנתקלות בסרוב 

מנומס. 'תודה אמא, אבל– לא!'
 "כשאני נתקלתי בסרוב הראשון", משתפת 

ו  נ ת ו חסיה, "קיבלתי זאת בהבנה, היות א
וידעתי שהוא נבע דווקא 
נעימות  נעימות, אי  מאי 
מצד הזוג הצעיר לקחת שוב 
ושוב. בנוסף, היה גם רצון 
להתחיל ללמוד ולהתנסות 
בבישול. בשלב הזה אמרתי 
מבחינתי  כי  הצעיר,  לזוג 
אינני מציעה יותר ואם הם 
רוצים, שלא יהססו להרים 
טלפון ורק לומר... ואם את 
שואלת, כמובן שאני מקבלת 
מדי פעם טלפון בירור איך 
להכין תבשיל כזה או אחר..."
 שרה מאזינה לשאלה 
מה  על  מבינה  ואינה 
המהומה. "נו, ואם הצעתי והם 
סרבו? גם הייתי נחמדה וטובה 
וגם נשאר לי למחר. הנה מה 
טוב ומה נעים". שרה מאמינה 

שאם חיים בקשר טוב ובריא "אז מה שטוב לילדים, 
בוודאי טוב לי".

 לאה: "ניגודי אינטרסים? אהה, כבר גדלתן ולא 
מתאים לכן לקבל משלוח מבושל מאמא? ואולי 
הבת היקירה חושבת שהיא כבר יודעת יותר טוב 
מאמא? סליחה, מי לימד אותה לבשל? המשלוחים 
של אמא כבר לא טובים מספיק? או אולי מישהי 
אמרה לה משהו? מסקרן. אנחנו בני אדם. לא? 
אירע לי כבר כמה פעמים שהצעתי לבתי משהו 
מיום קודם והיא סרבה בנימוס, רק לאחר מכן 
הבנתי. אוי זה מאתמול והפרינצ'ס )נסיכה( שלי 

רוצה רק טרי..."
 בואו תשמעו סיפור. שבת אחת חשקה לאה 
בשקט, "או אז הודעתי לילדי היקרים 'השבת 
איני מארחת, אני רוצה שקט!'. רציתי פעם אחת 
ילדי הבית והנה בתי  להתפנות כל כולי למען 
הנשואה אומרת לי, 'אני מביאה את החלות שלי, 
כי בבוקר אני אוכלת בבית'. אמרתי בליבי, נו שוין, 
היא לא מבינה מה זה שקט, אבל היא לא אשמה 
שחמותה לא מזמינה אותה השבת הזו. בתי לא 
טענה דבר רק ניסתה להסביר בצורה יפה שזה 
קשה לה וכו' ואני? אני הרי לא יודעת לסרב. טוב, 

הסכמתי שבת בלילה".
 ויהי ערב ויהי בוקר. "והנה בלי הודעה מוקדמת 
שוב מגיעה בתי עם החלות הריחניות שלה. 'גם אני 
אפיתי חלות', אמרתי בליבי )רק בלב...!( ולא זאת 
היתה המטרה... יכולתי לשלוח לך את הכל רק רציתי 
פה שקט. מה כל כך קשה להבין ועוד על השולחן 
שלי חלות שלה? אבל", היא מחייכת, "מה נראה 
לכם, שלא החמאתי? ועוד איך החמאתי! אותה 
שבת היו לי לא פחות משבעה אורחים ומספיק 
חלות בלי החלות שלה. אבל היא כבר רצתה להיות 

גדולה ולהראות לי שהיא באמת מסתדרת לבד...

 קניות בגבול 
 הטעם הטוב

לאה בגילוי לב: "זה קורה וקורה הרבה. שוב, אם 
לא יכולים לומר מילה זו בעיה. ילד חייב להבין גם 
את ההורים, אולי לא שייך כרגע, אולי זה מוגזם, 
את יודעת מה? הכי מתסכל זה כשהן אוכלות יום 
יום ובאמת אחרי זה גם בבית מבשלות ואם מישהי 
תפגוש אותן ותשאל 'האם את עוד אוכלת אצל אמא 
שלך' והן עונות בבעתה 'מה? אני מבשלת כל יום!'" 
 שרה מרצינה: "אם זה עובר גבול טעם טוב, 
דבר ראשון עלינו לברר אולי יש מצוקה או מצב 
המצריך עזרה ואם שוללים זאת, אזי אין ברירה 
אלא לדבר בנוח שיח, להסביר ברוח טובה ופשוט 

להעמיד במקום".
חסיה מחייכת ומפטירה: "אני עדיין לא נתקלתי 

בסיטואציה כזו, כך שאיני יודעת לענות על כך".

סליחה, מי 
לימד אותה 
לבשל? 
המשלוחים 
של אמא כבר 
לא טובים 
מספיק? או 
אולי מישהי 
אמרה לה 
משהו? 
מסקרן. אנחנו 
בני אדם. לא? 
אירע לי כבר 
כמה פעמים 
שהצעתי 
לבתי משהו 
מיום קודם 
והיא סרבה 
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 עושים חושבים,
סופרים קופה

מה תהיה לך האינדיקציה... כי הגיע הזמן לערוך בעצמך 
את קניותייך בסופרמרקט שלך?

אתי: אני חושבת שבשנה הראשונה זה נחמד להעזר 
ומעבר לכך הכי טוב שכל זוג ילמד להסתדר בעצמו. האמת, 
אולי זה אינדיבידואלי לכל אחד, אך אני חושבת שכדאי 
להיות קשובים או רגישים ולהבין לבד שלא כדאי לשני 

הצדדים להגזים ולבקש מעבר לשנה הראשונה".
מלכה: "כעת אני עמוק בין המדפים העמוסים של 
אמא, לא יודעת לומר מראש ולהצביע בבירור, מה יהיה 
המבחן של אז... אבל באשר ללו"ז הגיוני, נראה לי ששנה 
אחת הינה פרק זמן סביר. מעבר לטווח זה, יש לעשות 

חשיבה מחודשת..."
תמי: "כשיהיה לי יום ה' חופשי ובעזרת השם אוכל 
לעשות את הקניות בסופרמרקט שלי בששון ובשמחה 
)קרי לבשל ( ואז להרים טלפון, 'אמא הכל מוכן, רק תבואו... 

חלום!!!'
לתמי יש כמה הבהרות  קטנות לסיום: אני מארחת 
את הורי בכל זאת... במעדני מלך כמו שמגיע להם... הבית 
ברוך השם מלא, הקב"ה משפיע עלינו מאוצרו הטוב... אבי 
שיחי' מקפיץ לי רגלית או באוטובוס )4 תחנות בערך(. אמי 
שתחי' מנהלת בית ספר ביד רמה. אני יכולה במשך השבוע 
להתקשר במשך ימים שלמים להורי ולא מצליחה לתפוס 

אותם... אבא בלי פלאפון בכלל ואמא תמיד בקו השני...
ובמובנים של הדור הזה, אחיותי וגיסותי הן נשות חיל 
אמיתיות ובכל זאת נעזרות מדי פעם... בתים מטופטפים 
ומטופחים, מספיקות גם הן לעזור הלאה וכנראה שבאיזשהו 
מובן זה משפיע על "יד לוחצת 

יד... " 

 מצרכים, 
משלוחים 
ומודעות

ת  ו ע ד ו מ "  
לחריגות  האם 
ה'קניות'  תופעת 
בביתה על-ידי הבת, 
ונצרכת",  מבורכת 
דינה  גב'  מסבירה 
ומיד  התופעה  את  קורול 
לדברים.  אנאליזה  עושה 
"לאמא יש יכולת לאפשר 
מיומנויות,  לרכוש  לבתה 
חיים  לניהול  החשובות 
עצמאיים, או להמשיך להזין 
תלות וחוסר רצון להתבגר 
עם כל מה שמשתמע מכך.

"יחסי אם-בת מתאפיינים בדרך כלל במורכבות   
וברגשות עוצמתיים: אהבה, הנאה, 

שיתוף פעולה לצד קונפליקטים, תסכולים ואי הבנות, 
המתעוררים מפעם לפעם. המציאות הזאת עוד יותר 
עדינה ושברירית כאשר מדובר בבת נשואה. כל הספקות 
והתהיות האם להביע דעה, להעיר, להתערב, או לשתוק 
ולהמשיך בשיגרה הקיימת, מרימות ראש במצב של חוסר 
נוחות מצד האם. כדאי שהאם המתלבטת תזכיר לעצמה, 
שבתה הנשואה, בדיוק כמוה, משתוקקת לקשר שמבוסס 
על אהבה, הבנה וכבוד. מתוך ההנחה הזאת נגזר הצורך 
לשתף את הבת ברגשות האם ולנסות לחפש פתרון משותף". 
 "אני סבורה שטוב תעשה האם ותהיה כנה עם בתה 
גם אם זה קשה ולא נוח. הרגשות הלא נעימים  של האם 
משפיעים ללא ספק על יחסיה עם בתה ופוגעים בהם.  
נראה כי זה רק הוגן כלפי הבת לשתף אותה ברחשי לבה 
של האם בצורה מכבדת ולא מאשימה. להתייעץ אתה 
בנוגע למצב שנוצר ולבקש ממנה עזרה במציאת פתרון 
הולם המתאים לשני הצדדים. הבת יכולה להתמודד עם 
התסכול, שלא הכל יהיה נגיש ומוכן לה באופן מידי כפי 
שהתרגלה עד עכשיו. ההורים החליטו שהיא מספיק בוגרת 
בשביל להתחתן. מן הסתם היא גם מספיק בוגרת בשביל 
לדואג לקניות בסופרמרקט". כך מסכמת דינה קורול את 

פרק הקניות.
 ולסיום, תפילתה החרישית של לאה. "יעזור השם 
שנוכל לתת ובשמחה שתיכנס ברכה מרובה בכל מעשי 
ידינו ונזכה לגדל בנים ובני בנים... שגם הם כבר יוכלו לתת 
את מה שאנחנו ואפילו הרבה יותר מכך ואנו נשב בצד 

ליהנות מכל עמלנו ומשלוחינו...
 בינתיים הסופרמרקט פתוח, לא נרשם כלום, ניתן 
הכל באפס מחיר... חדש טרי הכל כלול!  באהבה של אמא.

לקנות מיומנות לחיים
 "קשה להצביע על קריטריונים מדויקים לאבחנת 
התופעה כרצויה או כמכבידה", מבהירה גב' דינה קורול. 
"זה תלוי מאד בנפשות הפועלות, נסיבות חייהן וההקשר 
התרבותי בו הן חיות. בגדול, כאשר שני הצדדים מרגישים 
בנוח עם המצב, זהו סימן הכרחי אך לא בלעדי לקביעה 

שהכל בסדר". 
"אם אחד או שני הצדדים חווים חוסר נוחות, צריך 
לבדוק מה מתרחש סביב הנושא. מעבר לכך, הן האם 
והן הבת צריכות לשאול את עצמן: האם אני ממלאת את 
תפקידי? כאם - משתדלת לתמוך בבת אבל לא מצמידה 
לה קביים נצחיים. כבת - צועדת לבגרות, רוכשת מיומנויות 

החיים או נשארת קרוב לסינרה של האמא?"
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