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זה התחיל עם האולטרסאונד הראשון. היה זוועה, פשוט נורא. כשאני 

נזכרת עכשיו כמה צעירה ונאיבית הייתי כשעברתי את האולטרסאונד 

הראשון, אני נתקפת צורך עז להשתמש שוב ושוב במלה “נורא”. נורא 

ואיום.

ממני  רחוקה  הייתה  בסדר  לא  שמשהו  ההבנה  האירוניה,  למרבה 

אלפי שנות אור. לא העליתי זאת בדעתי לרגע, לא נדלקה לי שום נורה 

אדומה. עד אז הייתי אדם בריא, טפו טפו, לא סבלתי מכלום. בכל הנוגע 

גדלתי  והלא  בעולם,  פורייה  הכי  האישה  שאני  בטוחה  הייתי  לילדים, 

במשפחה שסביב אחת מנשותיה התפתח מיתוס שלם: אמרו שהייתה 

כל כך פורייה, שגם כאשר השתמשה בשני סוגים של אמצעי מניעה בכל 

זאת נכנסה להיריון. זה שלא נכנסתי להיריון עד לרגע שבו רציתי בכך, 

ותו לא. ממילא עד אז לא חשבתי על היריון  היה בעיני עניין של מזל 

ולא התכוונתי להרות. בשביל בחורה צעירה שעוד לא עשתה דבר עם 

המילה  אצלי  התקשרה  החיים,  טעם  את  לטעום  התחילה  ורק  עצמה 

היריון למונח “בלתי רצוי”. כל היריון בשלב ההוא של החיים היה בעיני 

בלתי רצוי. מצחיק כמה מהר המושגים שלנו משתנים. מה שרק אתמול 

היה לצנינים בעינינו, היום הוא בראש מאוויינו.
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ברור אם כך למה לא הייתי לחוצה. אפילו עמדתי בהצלחה במבחן 

“עד כמה את לחוצה להרות” שאחת האחיות בקופת החולים ארגנה לי 

בספונטניות, על דעת עצמה. זה היה מין שאלון מזעזע, עם שאלות כמו: 

“כשאת שוכבת עם בעלך, האם את חושבת על הזרעים שמפרים או לא 

מפרים את הביציות שלך או שאת גם נהנית?” אני בטוחה שאילו שאלו 

אותה שאלות כאלה, היא הייתה דוקרת מישהו עם זריקה. אבל אני לא 

מחיתי ולא התנגדתי.

זה, אגב, מה שהכי משגע בתקופת הטיפולים. מאחר שאת כל כך לא 

שולטת בחיים שלך ובגוף שלך, כל זר שפולש אל גופך ואל נפשך יכול 

לעשות בך כרצונו. זה לא שאת לא בוכה על זה בלילה – אבל בזמן אמת, 

את פשוט לא יכולה להתנגד. נכנסת לתוך מכלאה, ועכשיו אין לך ברירה 

אלא לעשות מה שאומרים לך, לספוג ולציית.

שלחו אותי אפוא, לראשונה בחיי, לבדיקת אולטרסאונד. אני אפילו 

לא זוכרת למה בכלל שלחו אותי. אולי זה היה קשור לכך שהתלוננתי 

זמן.  המון  עבר  וכבר  זוגי,  מבן  להיריון  נכנסת  לא  שאני  הרופא  באוזני 

במונחים של אז, חצי שנה אחרי החתונה נחשב המון זמן. נאיבית, כאמור. 

תורי  ובהגיע  חיכיתי בסבלנות  לסניף הראשי של הקופה,  לבדי  הגעתי 

זוכרת, עם כיסוי ראש. לא  נכנסתי אל הטכנאית. היא הייתה רזה, אני 

הכול נחרת בראשי מהאירוע הטראומטי, אבל אני בהחלט זוכרת שזמן 

קולה  את  הרימה  היא  בקרבי,  לבחוש  התחילה  שהטכנאית  אחרי  מה 

והתלוננה, שלא לומר האשימה, שיש לי ציסטה. הטכנאית הדגולה הביטה 

בי במבט עוין ובלי להתבלבל שאלה: “למה יש לך ציסטה?”

נו, באמת למה? לא רק שלא ידעתי מה זה בכלל ציסטה, האם זה 

נושך או סתם נובח, גם לא יכולתי אפילו להתחיל לנחש למה יש לי את 
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זה, איך זה הגיע לשם ואיפה זה שם, לעזאזל. והכי חשוב, חשבתי לעצמי 

המומה, מה כל זה בעצם אומר?

יצאתי מהטכנאית דומעת כתינוקת. עמדתי מאחורי תחנת אוטובוס 

שיחת  כל  לאורך  וגנחתי  והתייפחתי  אגזוזים,  ומאדי  משתן  מסריחה 

הטלפון עם אמי. ואפילו אז, עמוק בתוך העלבון וחוסר ההבנה, לא נפל 

כל  שלאור  הסקתי  לא  מה  משום  אתי.  בסדר  הכול  שלא  האסימון  לי 

הנתונים, עלי לבחון את גופי. כשלא נכנסתי להיריון מיד אחרי החתונה 

והלכתי לרופא, זה היה סתם. הבעיה לא הייתה אתי - פשוט קראתי כל 

כך הרבה ספרים, שידעתי שאני צריכה ללכת לרופא. אבל לא פקפקתי 

לרגע ולא חשדתי שיש אצלי איזה קלקול. גם אחר כך, כשהתחילו כל 

הבדיקות וכבר עשינו הזרעה, ישבתי עם חברה על ספסל בבית החולים 

שעל ההר, שתינו קפה וצחקנו, והייתי בטוחה שהנה-הנה זה קורה, כי הרי 

אצלי הכול בסדר. גם כשאשפזו אותי בבית החולים בשל חשד לגירוי 

יתר ועברתי לפרוסקופיה, גם אז הכול היה בגדר חוויה. האנשים האחרים 

היו חולים ממש, חשבתי, אני פה רק בשביל הכיף. איזה קטעים, להיות 

באמצע הלילה בבית החולים ולא ללכת לעבודה. היום, במבט לאחור, אני 

מתקשה להחליט אם כל זה קשור לאופטימיות חסרת תקנה, לטמטום 

ילדותי או אולי דווקא להדחקה מפוארת.

בה  שמשתמשים  ניתוח  שיטת  היא  לפרוסקופיה  תהית,  אם  אגב, 

בניתוחים בבטן. דרך כמה חתכים קטנים, בדרך כלל גם בטבור, מכניס 

לפני שמתחילים  בונוס,  בתור  קטנה.  ומצלמה  הניתוח  כלי  את  המנתח 

בניתוח ממלאים את חלל הבטן בגז שמאפשר חלל עבודה למנתח. הגז 

הזה, אולי עוד תגלי, עלול להעניק לך יומיים רצופים של כאבים עזים 

בכתפיים שעה שהוא יוצא מהגוף. לכך נוספים כל אותם מומחים מטעם 

עצמם ש”יזכירו” לך שאת הניתוח עשו בעצם קצת יותר למטה, בבטן 
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כאילו, אז מה פתאום כואב לך עכשיו בכתפיים? את אלה את מוזמנת 

לשלוח אלי. אני כבר אסביר להם מאיפה כואב מה כשמכניסים לך גז 

לגוף, כולל הדגמות.

רק עמוק עמוק באמצע הטיפולים, רק כשהפכתי למצורעת, רק אז 

הבנתי. ברגע שבו הסביבה תייגה, כשהחברה טבעה בי את אות הקין של 

“זאת שלא בסדר”, רק אז הרגשתי לא בסדר. והשיבה לחיק ה”נורמליות” 

לא הייתה קצרה. לפני כן הייתי לא נורמלית מאחר שעברתי טיפולים, 

אחר כך הייתי בטרפת היריון וכשכבר ילדתי בכלל השתבשה עלי דעתי. 

לזה  גם  הטראומה.  את  לסחוב  והמשכתי  שכחתי  לא  שכך,  זה  כשכל 

עכשיו  מה,  כולם,  לך  אומרים  די,  בתמיהה.  הקרובה  הסביבה  מגיבה 

תבכי מאה שנה על זה שעברת טיפולים? יאללה, דפדפי, תתקדמי, את 

כמו כולם עכשיו. אבל זה לא עובד ככה, למרבה הצער. מרגע שצרעת 

הטיפולים נגעה בך, “כמו כולם”, ככל הנראה, כבר לא תהיי אף פעם.



שלום, קוראים לי תמר, והיום אני אימא לשני בנים. אבל זה לא תמיד היה 

ככה. במשך שנים ארוכות וכואבות עברתי טיפולי פוריות, ובמהלכן עבדתי 

קשה מאוד וברצינות רבה כדי להביא אותם לעולם. עד שלבסוף זה קרה. 

כשעברתי את הטיפולים הייתי זקוקה למדריך ידידותי שיפרק עבורי את 

החוויה של טיפולי הפוריות לפרטים הנשיים והאנושיים שלה ויחזק אותי. 

כשלא מצאתי ספר כזה על המדף, החלטתי לכתוב אותו בעצמי. 

הספר עוסק בחוויה הצפויה לכן, נשים הנכנסות לעולם טיפולי הפוריות, 

מנקודת מבטה של מישהי שהייתה שם. המטרה בפרסומו היא לגרום לכן 

לכעוס,  לכן לפחד, לקטר, לצחוק, לשנוא,  לבד, שמותר  לא  לחוש שאתן 

להאמין, להיות מי שאתן. הספר נועד גם להעניק לכן תמיכה וליווי שלעתים 

חסרים לנשים העוברות טיפולים ואינן יודעות איך הם יסתיימו. ההזדמנות 

לעצור לרגע, לחשוב ואפילו לצחוק קצת, גם על עצמך, עשויה להיות חשובה 

מאוד בתהליך הזה.

הספר נכתב עבור נשים העוברות טיפולי פוריות, אבל לא רק עבורן. גם בני 

או בנות הזוג, ההורים, האחים, הדודים, החברים, המכרים, הקולגות בעבודה, 

הרופאים, האחיות והטכנאים יכולים להרוויח מן הקריאה בו. אולי אחר כך 

הם יבינו, ולו במקצת, מה זה אומר להיות אשה העוברת טיפולי פוריות.

הספר כולל הקדמה מאת פרופסור שלמה משיח, מי שנחשב לאבי ההפריה 

החוץ גופית בישראל.


