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כתבה ואיירה: נטלי רנו-זגדון

ַהִּסיּפּור ַעל ַהּמְׁשָּפָחה ַהְמיּוֶחֶדת ֶׁשָּלנּו
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ַהִּסיּפּור ֶשל 
נֹוָלְדָת ְּבַתֲאִריך 

בכל התהליך המייסר שעוברים מי שמתקשים להגשים את הרצון הבסיסי 

להביא ילד לעולם, יש מחלקה שלמה של כאב שאפשר למנוע, מחלקת הסוד. 

״אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר...״ אמר ב-1914 השופט לואיס ברנדייס 

שנלחם למען שקיפות ציבורית, אמרתו נכונה כל כך גם בכל הקשור לתהליך 

האישי והחברתי הכרוכים בפריון. 

רק כשעומדים שם בתורים הארוכים לבדיקות הדם, למדורי הביורוקרטיה 

הרומסת, למשאבות הכלכליות, מבינים עד כמה חשוב לעבור את התהליך הזה 

ביחד וכמה נשים וגברים נאלצים עדיין לחוות אותו לבד. מתביישים. כמה יגון 

אנחנו יכולים לחסוך מאיתנו הזוגות, היחידנים, הנשים והגברים הכמהים לילד 

אם רק נדבר, אם רק נרשה לעצמנו לשתף ולהפסיק להסתיר. 

הספרון שאתם מחזיקים עכשיו חשוב כל כך משום שהוא הולך צעד אחד נוסף 

ואמיץ קדימה. לא רק שהבושה היא שמתה ואין יותר ׳למות מבושה׳, הוא 

חושף לאור השמש את התהליך כולו בעבור מושא הכמיהה עצמו, הילד. ילדים 

מרגישים תמיד כשמנסים להסתיר מהם והנה עתה מנוסחת בפשטות מקסימה 

כל כך הדרך לספר את הסיפור כולו. 

ברכות לעמותת חן לפריון וחיים על היוזמה, התעוזה, וההתמדה שמאפיינים את 

התנהלותה מרגע הקמתה. הצדעה גם ליתר המעורבים בפרוייקט החשוב הזה. 

אני תקווה שבזכות הספרונים הללו יהפוך המתואר בהם לכל כך טבעי ונורמאלי 

שלא יהיה עוד צורך בספרונים. ועד אז מזל טוב על היוולדם.

ובהצלחה לכל מי שמנסים. 

אורלי וילנאי - עיתונאית
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ִלְפֵני ֶשנֹוָלְדָת ָהִיינּו ְמאּוָשִרים 
ְוָאַהְבנּו ְמאֹוד ֶאָחד ֶאת ַהְשִנָייה,

ָאַבל ָרִצינּו ְלַהְגִדיל ֶאת 
ה ֶשָלנו.  ַהִּמְשָּפחַָ
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ָחַלְמנו ֶשִיְהיּו ָלנּו ְיָלִדים. 
ְּכֵדי ֶשִיוָוֵלד ִּתינֹוק ָצִריך ְלַחֵּבר 

ֵּבין ֶזַרע ֶשל ַאָּבא 
ְלֵביִצית ֶשל ִאָּמא.

הביצית של אמאהזרע של אבא
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ַהִּתינֹוק ָּגֵדל ָּבֶרֶחם ֶשְּבתֹוך 
ן.  ַהֶּבֶטן ֶשל ִאָּמא, ָׁשם הּוא מּוּגַָ
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ְּכֶשִּגיִּלינּו ֶׁשִאָּמא א ְיכֹוָלה 
ְלַגֵּדל ָּבֶרֶחם ֶׁשָלה ִּתינֹוק,

צּוִבים.  ָהִיינּו ְמאֹוד עֲַ
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יֹום ֶאָחד נֹוָדע ְלִאָּמא ֶׂשֵיׂש ָנִׂשים 
ּדל ָּבֶרֶחם ֶשָלֶהן  ֶשמּוָכנֹות ְלגַַ

ֶאת ָהעּוָּבר ֶשָלנּו ַעד ֶשַיֲהפֹוך ְלִּתינֹוק, 
ֵצאת ֵמָהֶרֶחם. ְוִיְהֶיה ַמְסִּפיק ָגדֹול לַָ
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ִאָּמא ְוַאָּבא ָּפְגשּו ַאַחת 
ים ַהּטֹובֹות-ִהיא  ֵמַהַּנׁשִִ

ַהּפּוְנְדָקִאית ֶשָלנּו.
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ְּבֵבית ַהחֹוִלים ָהרֹוֵפא ְמַחֵּבר 
ֵאת ַהֵּביִצית ֶשל ִאָּמא 

ִעם ַהֶּזָרע ֶשל ַאָּבא ְוָׂשם אֹוָתם 
ָּבֶרֶחם ֶשל ַהּפּוְנְדָקִאית. 
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ְּכֶׁשָיַדְענּו ֶשַהִּתינֹוק ָגֵדל ָּבֶרֶחם ֶשל 
ִיינּו ְמאֹוד ְמאּוָׁשִרים. ַהּפּוְנְדָקִאית הְָ
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ַאֲחֵרי ִּתְשָעה חֹוָדִשים נֹוָלְדָת.
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ְוָּכך ָהַפְכנּו ּכּוָלנּו 
ְלִמְשָּפָחה ְמאּוֶשֶרת.
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ָהאֹוֶשר ֶשָלנּו ִהְתַאְפֵשר ִּבְזכּות 
ָהֶעְזָרה ֶשל ַהּפּוְנְדָקִאית.
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ֲאַנְחנּו ּכׂל ָּכך 
ֵמִחים ֶשנֹוַלְדָת.  שְֹ

ְוֶזה ַהִּסיּפּור 
ַהְּמיּוָחד ְוַהּמּוְפָלא 

ֶשל ִמְשַּפְחֵּתנּו.
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עמותת חן לפריון, בראשותה של הגב׳ עופרה בלבן, 
נוסדה בשנת 1998. מטרת העמותה לתת מענה דיסקרטי 

ומידע לזוגות המתמודדים עם בעיות בפוריות, המקשות 
עליהם להפוך להורים. 150,000 הזוגות הללו חווים קשיים 
פיזיים, נפשיים וחברתיים. חזון העמותה להקל על הזוגות 

בתהליך הממושך על ידי מתן מידע, תמיכה והדרכה 
לזוגות או ליחידות הכמהים לילדים. העמותה פועלת 

בהתנדבות מלאה.

 לייעוץ מידע ותרומות: 03-5050345

תודה כנה מכל הלב לפונדקאיות שבלעדיהן לא 
היינו הופכים למשפחה.

בזכותן אנו וילדינו חווים אושר יום יום.
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