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מהי מתנה ליולדת ומהי ההיסטוריה שלה

לידה של תינוק זה לא דבר קל במיוחד בשביל האם ,בנוסף לאחר הלידה האם צריכה לנוח כמה שיותר,
תמיד נחמד להשתתף בשמחה של הולדת תינוק חדש ועוד יותר נחמד זה להביא מתנה לאם לאחר הלידה
הקשה,וזוהי בעצם מתנה ליולדת ,מתנה שנותנים לאם טרייה לאחר שהולידה תינוק כדיי להשתתף
בשמחתה.

מתנה ליולדת היא לא דבר חדש בהיסטוריה במצרים העתיקה האמינו כי הפרעונים הם צאצאים של אלים
לכן כל פעם שנולד תינוק סוחרים מכל רחבי האימפריה המצרית היו עולים לבירה כדיי להשתתף בחגיגות
והם היו נותנים למשפחה בייחוד לתינוק ולאם מתנות שונות ,צריך להבין שהמצרים ראו בהולדת תינוק חדש
של משפחת המלוכה כאל הולדת אל ,לכן המתנות היו מרכיב חשוב כדיי לרצות את עצמם ואת פרעה.

דוגמא נוספת של מתנות ליולדת אפשר לראות אצל הקלטים )האירים העתיקים( הקלטים היו פחות קיצונים
לגביי דתם והם גם לא היו אימפריה אבל בניגוד לתרבויות אחרות בעבר הקדום אפשר לומר שהייתה להם
את התרבות הכי פמיניסטית בהיסטוריה ,המנהיגים הכי גדולים של הקלטים כדוגמת בודיקה היו נשים וכך
גם האלים שלהם ,הסיבה לכך שהאישה הייתה חשובה כל כך כי היא מביאה ילדים לעולם לכן כל פעם
שנולד תינוק השבט היו נותן מתנות הן לתינוק והן ליולדת.

מתנות ליולדת כיום

בעבר היו נוהגים לתת ליולדת מתנות שונות ,מזהב ותכשיטים שאלו מתנות שעשירים היו נוהגים לתת עד
לסירים ומחבטות שאלו היו מתנות של עניים יותר,כיום אנחנו חיים בעולם יותר מודרני וחילוני אבל עדיין תמיד
נחמד לתת מתנות לאנשים שאנחנו אוהבים כמו בני משפחה וחברים במיוחד באירועים משמחים כמו ימי
הולדת וכדומה ,מתנות ליולדת הן מתנות שעדיין נהוג לתת ,יש אנשים שאוהבים לתת לאם מתנות כמו
שוקולד או פרחים ,אבל אילו מתנות רק יפות שאין מה לעשות איתם ,למזלנו הרב יש מבחר של מתנות
ליולדת שמספקים לאם הטרייה גם מתנות יפות וגם דברים שהיא צריכה וככה זה פותר שתי בעיות בפתרון
אחד ,כאמור אישה אחריי הלידה תשושה וצריכה לנוח כמה שיותר לכן אם רוצים לתת לה מתנה ולעזור לה
רצוי לתת לה מתנה שתשמש אותה ,אם נקנה לה דברים שהתינוק צריך ונחסוך ממנה קניות מיותרות
ומאמץ רב של חיפושים ,בין מתנות השונות ליולדת יש שמיכת משי ,גרביים ומגבות לתינוק ,חיתולי בד
וכדומה.

1/1

