
שטוטלנד>ילנה

ia,עם

אמהות2000ה-שנותנוסחחדשהמשפחהזו^ם

הזרעלבנקשפונותומעורב,פעילאבעםלילד

לעשותאותןמניעמהנוסף.ילדלעולםלהביאכדי

פשוטההלאהעובדהעםמסתדריםואיךכן,

שבחרונשיםאין?ולשניאבאישאחדשלילד

משפחתיתאלאאוליזהמעירות:הזאתבאופציה

הכללפתוראפשראהבהעםאבלמושלם,

ישעיהואתייכולהציפיה,שלשנהחציאחרי

התורמועדהגיעהחודשלרווחה:לנשוםסוףסוף

לאזאתישעיהו,עבורהזרע.לבנקשלההמיוחל

לידההריון,תחווהשבההראשונההפעםתהיה

שנתייםבתלילדהאםכברהיאישעיהוואמהות.

כאבהמתפקדשלה,קרובמחברשנולדהוחצי,

השניהילדשאתאלאהילדה.בחייומעורהפעיל

הזרע.מבנקדווקאלעולםלהביאהחליטההיא

אבא,יששלישלילדהלעובדהמודעת״אני

זמןמאודוהרבהאבא,יהיהלאשייוולדולתינוק

״אבלאומרת.היאזה״,שלההשלכותעלחשבתי

זוגותשלנורמטיביתבמסגרתשגםלמסקנההגעתי

ואחרים.כאלהמשקעיםעםיוצאיםילדיםנשואים,

שהואומהמסוימת,מציאותלתוךייוולדהילדפה

לושישיידעהילדיחיה.הואזהעםבביתיקבל

נכוןאזאותו.שאוהביםוסבתאסבאאחות,אמא,

אחריםאנשיםיהיולואבלאבא,יששלאחותו

אותו״.שיאהבו

המשפחותשלוהמגווניםהשוניםההרכביםבין

משפחותמעטבלאגםלהיתקלניתןכיום,הקיימות

לילדואילוופעיל,jrrrאבאישאהדלילדשבהן

ילדלעולםשהביאונשיםבכלל.אבאאיןהשני

כמהמחליטותמסוימת,הוריתבמסגרתראשוז

להביאשונות,נסיבותבגללמכן,לאחרשנים

פהאין״בעיניהזרע.מבנקנוסףילדלעולם

רגשיתבהחלטהמדובראלאהגיונית,החלטה

ליוגהמורהרווקה,41ישעיהו,אומרתלחלוטין״,

וגםלבד,תגדלשהילדהרציתי״לאיהודה.מאבן

אמאשלהזאתהצמידותבינינושתהיהרציתילא

שליהילדהבי.רגשיתתלותתפתחלאשהיאובת,

שהיהכמובןתינוק׳.ליתביאי׳אמא,ליאמרהכבר

אסתובבשניםכמהשבעודשלי,הצורךאתגםפה

ילדים״.שניעם

בגיללראשונההאמהותאתהגשימהישעיהו

גילישבגלללישהסבירנשיםלרופא״הלכתי38

ילד.להביאהחלטתיואזלרעתי,הסטטיסטיקה

ביחד,ילדשנעשהרצהרווק,שהואשלי,סובידיד

אבאוהואדין,עורךאצלהסכםעשינוהיה.וכך

לה,דואגהילדה,אתלוקחפעיל,הואלתפארת.

מתפקדיםאנחנובחייה.ופרטפרטבכלמעורב

הילדהאתרואההואלריב.בלירקגרושים,כהורים

ם״:סוףכלאצלוישנהוהיאבשבוע,פעמיים

לאשאניהרגשתישליהבתלידתלאחרמידשני.

לידה,מחדרשיצאתיאיךאחד.בילדרקמסתפקת

הואעבההזמןאבלילד.עח־רוצהשאנילואמרתי

עםהחלטה,לקבלוהחלטתילזהנכונותהראהלא

שבדבר״.הקשייםכל

הזרע?בנקדווקאלמה

להכירניסיתינולדה,שהילדהאחרי״שנה

החולששעוןהבנתימסתדר,לאשזהראיתיזוג.בן

זוגיותשליהעדיפויותסדרימהחשבתיואזאוזל,

ולילדזמןישלזוגיותכישילד,החלטתיילד?או

פרטנרלמצואאוליחשבתיבהתחלהזמן.אין

הומואים,שהםחבריםזוגותשניליישלהורות.

שניהיוכישלא,והחלטתיהענייןאתשקלתיאבל

זוגיות,אמצאואםשלי,בחייםשמעורביםגברים

אזאיתם,להתעסקשאצטרךגבריםשלושהיהיו

שפיות.מידתאיזושהיעללשמורהעדפתיכאן.עד

אניהיחידה.האופציהמבחינתיהיההזרעבנקלכן

סימןעםעושיםלאכזהדברזה.עםשלמהמאוד

שאלה״.

לילדהפערעללגשרמתכוונתאתואיך

לא?ולשניאבאישאחד

ואניהפער,עללגשרשניתןחושבתלא״אני

ניסיוןשישוברגעעובדה,זאתלנסות.רוצהלאגם

נחותמשהושישאמירהבעצםזופער,עללגשר

בכלל.הזאתלנישהנכנסתלאואניהילד,אצל

אחדגםיששמן,וילדרזהילדאחדבביתשישכמו

אהבה,המוןממנייקבלהילדבלי.ושניאבאעם

זהשחשובמההזאת.המציאותלתוךיגדלופשוט

שלי.מאמיןהאניזההבית,בתוךיקבלשהילדמה

הרגשתאיזושהיעםיגדלשהילדחושבתהייתיאם

מאמינהאניזה.עלהולכתהייתילאנחיתות,

לכולנו".חיוביצעדיהיהזהדברשלשבסופו

ילדעודחייבת

לאאבלאופטימלית,לאאכןהזו״הסיטואציה

שאיןבילדפוגעכזהשמצבאומרתהייתיבהכרח

אופיר-ויזל,מיכלהפסיכולוגיתאומרתאבא״,לו

רגשיתלתמיכהטלד״רמרכזשלמהקליניקה

מכורחנוצרכזה״מצבאביב.ברמתונפשית

שהילדרצתהלאשהאמאאוהמציאות
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גדל״הילדדליה:

שאיןהמציאותלתוך

שלאחיודעהואאבא,

אבא,ישהגדול

טבעי.לונראהתה

יציאותלוישלפעמים

שרקפיירלא׳זהשל

אבלאבא',ישלו

לחיותלומדיםכולם

ישביתלכלזה.עם

שלו"הבעיותאת

יש״היוםסנדלר:יעל

אנשיםעלכעסלי

בזמנואיתישדיברו

לאאותיוהזהירו

הצעדאתלעשות

שאמרוכאלההזה.

לאהשנישהילד

הראשון,כמויהיה

באמתלאשהן

אחיותאלאאחיות

דבריםלמחצה,

מאודלישנראה

הוגןולאטקטילא

אותם״להגיד

עמוד 2



ששעון״הבנתי'■וניר*אתי

חשבתיואזאוזל,החול

שליהעדיפויותסדרימה

החלטתיילד?אוחניות

זמןישלזוגיותכישילד.

TS1$$זמן>TS1$$זמן־אץ71

$DN2$<זמן$DN2$לממשרצתהשהיאאויחיהבןיהיה

האופציההייתהוזואחד,מילרליותראמהותהאת

ביותרהטובאתלעשותניתןעדיין,שלה.היחידה

הקיימים״.בתנאים

האחים?שניביןהפערעלמגשריםאיך

איךאלאעושים,מהלאזהשחשובמה״בהורות

קחידבר.אותולאזהילדיםמשפחהבאףעושים.

מאודדווקאשאחיולמידה,ליקוייעםילדלמשל

אותםאתאיןלתאומיםאפילובלימודים.מצליח

שישלילדלעזורצריכיםאנחנוהוריםיתורהחיים.

שלאחדהזוהחוויהעםלהתמודדכלשהו,מחסורלו

לאזהקושי,כאןשישברורלא.ולשנימשהויש

זהאבלהזה,לקושיומענהמקוםלתתצריךפשוט.

שאיןלילדלהראותצריךלאוגםהעולם,סוףלא

נורא.דברשזהאבאלו

אבאאתלבקרהולךהבכורכשהאח״למשל,

זמןלויששעכשיוהשנילילדלומראפשרשלו,

מתאפשרהיהשלאדבראמא,עםלבדאיכות

שלווסבתאסבאהזהשבזמןאואחרת.בסיטואציה

נחמד.מקוםבאיזשהולבלותאותולקחתיכולים

וגםעצמהעלגםולסמוךלהאמיןצריכההאמא

קשייםעםלהתמודדיכוליםשהםשלההילדעל

לנומזמניםהחייםככהשגםשונים,ומכשולים

פעמים״.הרבה

במרכזממושבגרושה42בדוי(,ושםלדליה

המציאותהאדמיניסטרציה,בתחוםשעוסקתהארץ

חמשכברמוכרתבלי,והשנ־אבאעםאחרילדשל

חמש.בןולילד13בןלילדאםהיאדליהשנים.

היאואהבה״,זוגיותשלילדהואשל־הבכור״הבן

שנים,הרבהאיתושחיית־זוגבןל־״היהמספרת.

בקשרהאבאזאתלמרותנפרדנו.ההריוןבזמןאבל

נוסעהילדשלו,בחייםשותףהואהילד,עםמצוץ

הכרתישלושבןהיהכשהילדלביקורים.אליו

ואזהתגרשנו,הלך,לאזהאיתו.והתחתנתימישהו

זוגבןלחפששלהזהלקטענכנסתלאשאניהבנתי

כרגעשל־הזוגיתשהראייההבנת־־לד.לעשותכד־

המטרהא־תו,שאצאזוגבןכלכישגויה,תהיה

רוצהשאנילעצמיאמרת־־לד.א־תולהביאתהיה

אתלהפילצריכהלאושאנישלי,צורךשזהילד,

אעשהשקודםהחלטת־אחר.מישהועלהזההצורך

לחפשאתפנההאמה־,הקטעאתוכשאמצה־לד,

הנכונה.הזוגיותאת

ילד,עודח־־בתשאנ־הרגשת־36בתאז״הייתי

להשאיררציתילאאצלי.נשלטבלתיצורךה־הזה

אתאחדיהיהשלילדיםרציתיבעולם,יחילילד

לפניאמיתית.משפחהלהרגישרציתיוגםהשני,

שלי.המשפחהעםדיברתיהזרעלבנקשפניתי

שאנחנולי,יעזרושהםאיתי,שהםלדעתרציתי

לי״.עוזריםמאודאכןוהםביחד,זהאתעושים

להורות?פרטנרעללמשל,חשבת,לאלמה

שמישהוכזהלמצבלהגיעמוכנההייתי״לא

לבקששאצטרךהילד,עםלעשותמהלייגיד

זאתאנישלי.הםשליהילדיםדבר.בכלרשות

שקובעת״.

אבאיששלבכורהעובדהעםמסתדריםאיך

לא?ולקטן

כילי,הפריעלאזההתהליךבתחילת״עוד

ידעתידבר.שוםיחסרלאשלישלילדידעתי

צעירים,הוריםליישאהבה.המוןיקבלשהוא

ודומיננטיתחשובהמאודדמותמהווהשליואבא

משחקים,משותפות,מקלחותזהאםשלו,בחיים

אתמהווהבעצםשליאבאסיפורים.ביחד,צחוקים

שהילדדואגתגםאנישלו.בחייםהגבריתהדמות

דברים.עושיםלאאבא,שאיןשבגללירגישלא

לקמפינגים,נוסעיםמטיילים,הכלעושיםאנחנו

משפחה״.כלכמומתפקדים

אבא?לושישכךעלבאחיומקנאלאוהקטן

הואאבא,שאיןהמציאותלתוךגדל״הילד

טבעילונראהוזהאבא,ישהגדולשלאחיודע

יעודשליציאותלוישלפעמיםאליו.נוסעשהוא

אלךאניגם'אולישלו?/לאבאנסעהואפעם

אבלאבא/לושרקפיירלאיזהאצלו?׳,לישון

אבלפשוט,לאשוהנכוןזה.עםלחיותלומדים

זהטובה.בצורהכזהמשפחתיתאלקייםאפשר

ישביתלכלאבלמושלם,משפחתיתאלאאולי

שלו״.הבעיותאת

היאאיךבאמאתלוישהכלמאמינהדליה

מקנההיאערכיםאילוהמשפחתי,התאאתבונה

״ברוראופיר-ויזל..דבל

קושי״כאןשיש

למרותטובים,מאודחבריםשלי״הילדיםלילדים.

עלאחריותלוקחהגדולביניהם.הגיליםפער

שלו,מאחלומדוהקטןעליו,שומרלפעמיםהקטן,

שהםלהםמטפטפתתמידגםאניאותו.מחקה

אתאחדלהםיששתמידלשני,אחדלעזורצריכים

המשפחהעםליכיףמאושרת,מאודאניהשני.

למרותכלכלי.הואשליבמצבהאמיתיהקושישלי.

לאזחילדיםשנילפרנסעדייןמזונות,יששלגדול

תלונות״.איןאבלפשוט.

זה?אתלו/*ושהאיך

הזרע,מבנקשניילדלהביאשהחלטתי״לפני

ייסוריליגרםוזהמאוד,הרבהזהעלחשבתי

לילד,כזהדברלעשותיכולהאניאיךמצפון

יהיה.לאולאחראבאיששלאחדלהיותיכולאיך

אותי,הטרידמאודזהירגיש.ילדאותואיךחשבתי

זמן״,באותובעיניהיחידההאפשרותהייתהזואבל

פורטלשלכתבתגרושה,46סנדלר,יעלאומרת

mamyושלוש.שמונהבגיליםבנותלשתיואם

נישואים,במסגרתנולדהסנדלרשלהבכורההבת

של״אבאשלוש.בתכשהייתההתפרקהוהחבילה

עםשקורהמהבכלומעורבפעילאבאהואהילדה

שלו.המשפחהכלנםמעורב,הוארקלאהילדה.

קשרעלשומרתהיאדודים,בנידודים,ישלילדה

לה״.חשוביםהאלהוהקשריםכולםעםטוב

ילד?עודרוצהשאתהחלטתמתי

הודיהשל״הרצחליה:

קרהאביהבידיז׳׳לקדם

המקרהמולי.ברחובממש

לאשאנילהביןליmaהזה

מישהו.עםילדלהביארוצה

באתיהזרע,לבנקצלצלתי

שלתמונהוהבאתילפגישה,

שהתורםכדישליהילדה

לה"דומהיהיה

שאםליהסבירהגינקולוג40לגיל״כשהגעתי

יהיה.לאאחרתעכשיו,זהילדעודרוצהאני

בעצמות.ליבערזהשני.ילדרציתימאודמאוד

אומרלאעדייןזהזוג,בןמצאתישלאהעובדה

הצעותשתיליהיוילדים.עודרוצהלאשאני

לאהחלטתיכבדובלבלהורות,לשותפיםמצוינות

שישליואמרואנשים,עםהתייעצתיזה.עלללכת

משלו,רצונותעםאחדאבאהזאתבמערכתכבר

מאודיהיהזהמשלורצונותעםאחדעודיהיהואם

הולכתאניהקושי,כלשלמרותהחלטתילכןקשה.

ליולקחהזרע,לבנקפניתילבד.הזאתלהרפתקה

שהריתי״.עדשניםשלוש

שאיןהעובדהאתלילדהמסבירהאתאיך

אבא?לה

נתןשהואאבא,להשישלהמבהירה״אני

לוושישאותומכירהלאשהיאאבלמתנה,לנו

אבאלהישאבא.להשאיןלאזהמשלו.חיים

בארץחוליםביתדרךהבאתיבכללאנישם.אי

הילדה18שבגילכזאתאופציהעםמחו״ל,זרע

י:האבא.מיולדעתהתיקאתלפתוחתוכל
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שהיארציתילאענייני.מאורהיהמחו״לזרעלהביאשליהשיקול

ליי.דומהלאאולידומהיזהתחשובהזמןוכלכרחובתלך

להאמרתיהאבא.שלהזההנושאעלהקטנהעםמדברתאניפעם״מד

סבא׳.זהאותו,מכיריםכן׳אנחנוליאמרההיאואזאותו,מכיריםלאשאנחנו

מאודהואשלה.בחייםדומיננטיתומאודגבריתדמותשלהבסבארואההיא

עםלהתחתןרוצהשהיאאמרהכברהיאפעיל.מאודסבאוהואאותהאוהב

שלה״.סבא

מלאהכוסחציישבחייםדברשבכללבנותיהלהבהירנוהגתגםסנדלר

מתגעגעתשהגדולהלמשל,ימים,״ישהאבא.בנושאגםוכךריקה,כוסוחצי

גםאניקשים.מאודימיםואלהיום,כלאותורואהלאה־אכישלהלאבא

מתפקדיםאבותאיךלהןלהראותכדינני',׳סופראתהבנותעםלראותאוהבת

מושלמים״.האבותכללאושםבבית,

לשתיים?אםלהיותכשהפכתהשתנושלךהחייםאיך

שלתחושההייתהאחת,לילדהאמאכשהייתיוחיובי.גדולהוא״השינוי

לה־ותהפךהוריתהחדשלהקטעהאחות,שנולדהברגעהורית.חדמשפחה

זה,אתשעשיתימאושרתמאודאנימשפחה.שלתחושהעכשיוישכישולי.

קשההפרנסה.שלהקשההקטעאתשישלמרותחכם,צעדהיהזהבשבילי

כבלים,לנואיןחוסכת.אניבו,לחסוךשאפשרמהוכללבד,בנותשתילגדל

לעצמילהרשותיכולהלאאניחדש,בגדלעצמיקניתילאשניםכמהכבר

דבריםישהאושר.אתבונהאועושהשכסףחושבתלאאניאבלחולה,להיות

איתישדיברואנשיםעלכעסליישגםהיוםמאושרת.אותךשעושיםאחרים

לאהשנישהילדשאמרוכאלההזה.הצעדאתלעשותלאאותיוהזהירובזמנו

שנראהדבריםלמחצה,אחיותאלאאחיותבאמתלאשהןהראשון,כמויהיה

אותם״.להגידהוגןולאטקטילאמאודלי

לאבכללוזהאחד,עודהראשוןהילדאחריללדתלנשיםממליצה״אני

זוג,בןלאזוג,בןכןמשנהלאזהילדשישהעיקרזה.אתעושיםאיךמשנה

הגבריםשהמציאוהמושגכוללבעיני,כשרהדרךכלסטוץ.לאסטרן,כן

14בתלילדהאםמירושלים,גרושה47בדוי(,)שםליהאומרתזרעי״,׳גניבת

בוגרתליה,הזרע.מבנקשנולדארבעבגילולבןנישואיה,במסגרתשנולדה

״לאמדי.מעטזהאחדשילדהחליטההאינטרנט,בתחוםשעוסקתהטכניון

בןהואהילדהשלאבא״גםמסבירה.היאבעולם״,לבדתהיהשהילדהרציתי

ההוריםשלהמשאכלטוב.לאזהאחיםבליילדפשוט.לאשזהוראיתייחיד,

מתבגרים".כשהםעליורקנופל

הזרע?מבנקשניילדלעולםלהביאכשהחלטתמישהועםהתייעצת

הןבאינטרנט.בפורומיםבנותעםגםוהתייעצתיהרבה,זהעל״חשבתי

מאשרילדעודשיהיהחשוביותרליהיהאבלזה,אתלעשותלאליאמרו

נבעההזרעמבנקדווקאילדלהביאההחלטהאבא.לאאבא,כןעםיהיהמה

מולי.ברחובממשקרהזהאביה.בידיז״לקדםהודיהשלהרצחבגללבעיקר

לאשאנ־להביןליגרםהזהוהמקרהבשבילי,טראומטימאודסיפורהיהזה

קבעתיהצופים,בהרבהדסההזרעלבנקצלצלתימישהו.עםילדלהביארוצה

דומהיהיהשהתורםכדישליהילדהשלתמונההבאתילפגישה,באתיתור,

בלונדיניים״.ותלתליםכחולותעינייםעםצעירסטודנטובחרתילה,

לא?ולילדאבאיששלילדההסיטואציהעםמסתדריםאיך

׳זהצועקתגםהיאאבא,יששלילדהלכךמודעהואומאושר.שמח"הילד

נראהולאחזקילדהואמזה.מתרגשלאהואאבלשלך,אבאולאשליאבא

עםבעיהישולגדולהממני,לבתשומתהרבהמקבלגםהואלו.מפריעשזה

אבא,להשישמבינהלאהיאהקטן.ולאשמקנאה,זוהיאהזו.הלבתשומת

נשארשהבןמקנאההיאאותה,לוקחשלהכשאבאטוב.יותרהרבהושמצבה

לבד״.איתי

שלך?הצע־עםשלמהאתבדיעבד,אז

וגםזה,עלכשהחלטתיביתמךלאאחדאףשבדבר.הקושיכלעם״כן,

ליאיןאחרת,בעירגרותואחותישליאמאבי.תומךלאאחדאףהיום

אבלפיקניק,לאזהלמטה.אווירלשאוףאפילויכולהלאאניבייביסיטר,

בלילבדלהישארמאשרטוביותרגםוזהכזה,דברעללהתחרטאפשראי

נורא״.זהולדעתיילדים,עםולאחתוליםעםחברותליישילד.
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