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עמותת חן לפריון וחיים
CHEN - Patient Fertility Association

יש רק דבר אחד כואב יותר מללדת תינוק,
עקרות....

e-mail:amotat_c@netvision.net.il, www.amotatchen.org
עמותת חן לפריוןwww.facebook.com/
©כל הזכויות שמורות לעמותת חן לפריון וחיים

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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ַה ִסּיפּוּר ֶשל
נֹול ְד ָת ְבּ ַת ֲא ִריך
ָ
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אוּש ִרים
נוֹל ְד ָת ָהיִינוּ ְמ ָ
ִל ְפנֵי ֶש ָ
ְָאה ְבנוּ ְמאוֹד ֶא ָחד ֶאת ַה ְש ִניָיה,
ו ַ
ָאבל ָר ִצינוּ ְל ַה ְג ִדיל ֶאת
ַ
ַה ִמּ ְש ָפּ ַָחה ֶש ָלנו.
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ָר ִצינוּ ִתּינוֹק אוֹ
ינוֹקת ִמ ֶשּ ָלנוּ.
ִתּ ֶ
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ָלד ִתּינוֹק ָצ ִריך
ְכּ ֵדי ֶשיִוו ֵ
ַאבּא
ֶרע ֶשל ָ
ְל ַח ֵבּר ֵבּין ז ַ
יצית ֶשל ִא ָמּא.
ְל ֵב ִ

הביצית של אמא

הזרע של אבא
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יצית
ְה ֵבּ ִ
ֶרע ו ַ
ָבּ ֶר ֶחם ֶשל ִא ָמּא ַהזּ ַ
ָדל
עוּבּר ג ֵ
עוּבּרָ .ה ָ
ְנוֹצר ָ
ִמ ְת ַח ְבּ ִרים ו ָ
ְַאח ֵרי ִתּ ְש ָעה
ְהוֹפך ְל ִתּינוֹקְ ,ו ֲ
ו ֵ
נוֹלד.
חוֹד ִשים הוּא ָ
ָ
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עוֹלם ְבּ ֶמ ֵֶשך
יסינוּ ְל ַה ִביא ִתּינוֹק ַָל ָ
ִנ ִ
ָאבל לׂא ִה ְצ ַל ְחנוּ,
ַה ְר ֵבּה ְז ָמןָ ,
רוֹפא.
ָיעץ ִעם ָה ֵ
ָאז ָה ַל ְכנוּ ְל ִה ְתי ֵ
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ָאמר
רוֹפא ַ
ָה ֵ
ֶש ִאי ֶא ְפ ָשר ְל ִה ְש ַתּ ֵמּש
יציוֹת ֶשל ִא ָמּא
ַבּ ֵבּ ִ
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צוּבים.
ָהיִינוּ ְמאוֹד ֲַע ִ
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ָאמר
רוֹפא ַ
ָאבל ָאזָ ,ה ֵ
ָ
יטה
ׂשוֹרה ְמ ַש ָמ ָחת :יֵש ִש ָ
ֵשיֵש לוֹ ְבּ ָ
עוֹלם.
נוֹס ֶפת ְל ָה ִביא ִתּינוֹק ַָל ָ
ֶ
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יפּר ָלנוּ ֵֶשיֵש
רוֹפא ִס ֵ
ָה ֵ
מוּכנוֹת ִל ְתרוֹם
ָשים ֶש ָ
נִ
יציוֹת ֶש ָל ֶהן
ֶמ ַה ֵבּ ִ
ָאחרוֹת.
ָשים ֵ
ְלנ ִ
יצית
ָאחת ֵמ ֵהן ָתּ ְר ָמה ָלנוּ ֵבּ ִ
ַ
ְכּ ֵדי ֶשי ִִהיֶה ָלנוּ ִתּינוֹק.

יצית
ִהנֵה ַה ֵבּ ִ
ישׂה
ֶש ָתּ ְר ָמה ָה ִא ָ
תּוֹר ֶמת ְל ִא ָמּא.
ַה ֵֶ
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אחרי תשעה חודשים של ציפיה,
התינוק שלנו סוף סוף הגיע.
והתינוק הזה הוא אתה.

רוֹפא ְמ ַח ֵבּר
חוֹלים ָה ֵ
ְבּ ֵבית ַה ִ
ַאבּא
ֶרע ֶשל ָ
תּוֹר ֶמת ִעם ַהזּ ָ
יצית ֶשל ַה ֵֶ
ֵאת ַה ֵבּ ִ
אוֹתם ָבּ ֶר ֶחם ֶשל ִא ָמּא.
ְׂשם ָ
וָ
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וּמ ְת ַפּ ֵתּח ָבּ ֶר ֶחם ֶשל
ָדל ִ
ָד ְענוּ ֶש ַה ִתּינוֹק ג ֵ
ְכּ ֶשי ַ
ָשים ְמאוֹד.
ִא ָמּא ְָהיִינוּ ִנ ְרג ִ
ישיוֹת.
אוֹמים אוֹ ְש ִל ִ
ִל ְפ ַָע ִמים ְגּ ֵד ִלים ָבּ ֶר ֶחם ְתּ ִ
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נוֹל ְד ָת
חוֹד ִשים ָ
ַאח ֵרי ִתּ ְש ָעה ָ
ֲ
אוּש ֶרת.
ְה ַפ ְכנוּ ְל ִמ ְש ָפּ ָחה ְמ ֶ
וָ
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נוֹל ְד ָת.
ַחנוּ כּׂל ָכּך ְשֹ ֵמ ִחים ֶש ַ
ֲאנ ְ
יוּחד
זֶה ַה ִסּיפּוּר ַה ְמּ ָ
מּוּפ ָלא ֶשל ִמ ְש ַפּ ְח ֵתּנוּ.
ְה ְ
וַ
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תודתנו הכנה לכל מי שסייע בידי עמותת חן לפריון
להגיש ספר זה לקוראים בשפה העברית

עמותת חן לפריון ,בראשותה של הגב׳ עופרה בלבן,
נוסדה בשנת  .1998מטרת 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 ותרומות03-5050345 :
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