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אחרי שהבנת מה עשויים אנשים לחשוב על הטיפולים שלך, אפשר 

לפנות לדברים שהם ממש מסוגלים לומר לך. אני יודעת שהרבה פעמים 

כוונת הדוברים טובה, אבל חשוב להבין איך האמירה החיובית לכאורה 

נשמעת באוזנינו. ראוי לציין שגם אם ה"נשמות הטובות" הן בדרך כלל 

נשים, אין להן בלעדיות. כל גבר שיש בו מהרכלן ומהחטטן יכול להשתוות 

אליהן בנקל.

שנתחיל?

אחיה  בת  שבע,  בבאר  שגרה  שלי  השכנה  של  הדודה  של  “הבת 

מכירה מישהי שעברה 20 שנה של טיפולים והנה בסוף יש לה שלישייה”

פני  על  מרוח  כשחיוך  ניצחון,  בנימת  כלל  בדרך  נאמר  זה  משפט 

לעודד  היא  התורנית  הטובה  הנשמה  שכוונת  לציין  למותר  הדובר/ת. 

ילד. אבל  לך  יהיה  עוד  סובלת,  לא סתם  יש תקווה, את  הנה,   - אותך 

האמת שזהו משפט אווילי. זה בערך כמו לומר: “כן, אני יודע שאת רעבה, 

אם תחזיקי מעמד תוכלי בעוד שנה לאכול.” מי רוצה לחכות לילד עשרים 

שנה? ומי רוצה שלישייה? לא אני. אני רוצה להיות אימא צעירה ויפה 

שכוחה במותניה ובטנה שטוחה והיא רצה לה עם ילדּה בשדות כשקש 

פוטוגני שזור בשערה השופע. כזאת אימא אני רוצה להיות.
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“שמעתי שזה בכלל לא כואב”

כמה  עד  להמחיש  כדי  רק  ילדים ממש.  מה פתאום, משחק  איפה, 

זה לא כואב, דמיינו לרגע שמושיבים אתכם על הכיסא של המרקיז דה 

לכם  ומערבבים  לא אפשרית  בזווית  הרגליים  לכם את  סאד, מפסקים 

אברים חיוניים בגוף. זה כואב זה?

“זה לא כל כך נורא כי בסוף יהיו לך תאומים”

והתהליך, לא משנה? הסבל היום-יומי? ההכרח להחזיק מעמד בלי 

להישבר? או-קי, בסוף יהיה ילד, אינשאללה, אבל עכשיו כל כך קשה! 

מי יכול לסמוך על העתיד כשההווה כה בוגדני? אני רק רוצה לעמוד על 

ההר הכי גבוה באזור ולצעוק: די!

ה"נשמות  של  המלומדת  שמבחינתן  הרי  התאומים,  לעניין  באשר 

הטובות", טיפולים פירושם שאת הולכת ללדת שני ילדים יחד, אחרת מה 

הטעם. זה, כמובן, שם אותך בפינה, מפני שאם את רוצה להישאר חיובית 

תאומים,”  ברור,  “כן,  אומרת:  את  כאחת,  וחוץ  פנים  כלפי  ואופטימית, 

לי  די  ומה אם  לי שניים?  ואם לא בא  ובראש את חושבת, רגע אחד, 

באחד בתור התחלה?

כך  על  להתנצל  לך  גורמים  כאלו  אנשים  בהיריון,  סוף  סוף  כשאת 

שאת נושאת בבטנך רק עובר אחד. כאילו אמרו: “אם כבר עברת את 

כל זה, לא יכולת להתאמץ עוד קצת, לעשות את זה כמו שצריך, להביא 

תאומים ולסגור את הסיפור?” ואז את צריכה להתנצל: “כן, אחד נספג” 

אפשר  איך  נספג.  והוא  עובר,  זה  “נספג”!  שלי  הקטן  העובר  )אלוהים, 

לדבר על פוטנציאל אנושי כעל שלולית מים?( פתאום זו את שצריכה 
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או  במשפחה  תאומים  להם  שיהיו  ציפו  ממש  כבר  הם  אותם.  לעודד 

בסביבה הקרובה, הרי זה סיפור טוב לספר, והנה את שוב באה והורסת 

להם את המסיבה. לא יפה. בפעם הבאה תתרכזי, מותק.

“יו, גם אני עברתי את זה. נכון קשה?”

ואז, כשאת רוצה לשמוע ומתעניינת, מתברר ש, אה, זה לא בדיוק 

ככה, היא בעצם רק לקחה שני כדורים וכבר נכנסה להיריון עם חמישה. 

הלו?!

“בסוף יהיה לכם ילד ואת תשכחי מהכול”

שעברה  מישהי  שסבלה,  שיודעת,  מישהי  לי  אמרה  דווקא  זה  את 

הכול כמוני, ועכשיו יש לה שלושה ילדים. זה לא ניחם אותי באותו הזמן, 

אבל עכשיו אני יודעת שאולי יבוא היום ובאמת אשכח מהכול, או לפחות 

אייחס לכל העניין חשיבות משנית. בינינו, אין סיכוי, אבל מותר לקוות.

“את ממש גיבורה, מדהים”

מי רוצה להיות גיבורה כשאפשר פשוט להיות אימא?

“אני לא הייתי יכולה לעשות את כל זה”

נו, ואת גם לא צריכה. גם אני לא חשבתי שאני יכולה. זה לא שקמתי 

יום אחד בבוקר ואמרתי לעצמי, אוי, באיזו דרך אני יכולה להיות מיוחדת? 

מה יבדיל אותי מכל האנשים האחרים? אאוריקה! להרות בסבל, זה מה 

שאעשה.
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לא בחרתי במסלול הזה, ואילו יכולתי הייתי יורדת מהרכבת. לא עוזר 

לי לשמוע שאת חושבת שיש לי אפשרות בחירה כי את בעצם מעמתת 

אותי עם האמת שפשוט אין לי יכולת להשפיע על חיי. וזה, יקירתי, אחד 

חוסר  לבחור,  היעדר האפשרות  אותי.  הכי משגעים  הדברים שממילא 

השליטה בחיי. אין צורך להזכיר לי.

“תמיד היית אחות קטנה, חצי רופאה, זה קטן עלייך”

או: “כבר עברת כל כך הרבה בדיקות וניתוחים, זה בטח לא באמת 

מפתיע אותך כל העסק. לא התרגלת כבר?”

לא. בשלב הזה הרשו לי פשוט לזעוק: לא! זה לא קטן עלי. זה לא 

קטן על אף אחת. זה כל כך כואב שלפעמים זה שורף מבפנים. כשזה 

כתוב בספרים, כשזה קורה לאחרים, זה בסדר, אז זה קטן עלייך. אבל 

כשזה קורה לך, ואת בתוך ההתרחשות, אין נורא מזה. ולא שאני דוחה 

מכול וכול את הצורך של הסביבה לעודד ולחזק. אני רק מבקשת הבנה 

ודיוק. במקום לזרוק “קטן עלייך”, אפשר פשוט לומר: “זה לא קטן עלייך, 

זה הדבר הכי קשה בעולם, אבל את תעמדי בזה כי את חזקה ונפלאה.”

“חשבתם כבר על אימוץ?”

איזה תשובה בדיוק מצפים לשמוע? “כן, חשבנו, את הטיפולים אנחנו 

יום  “לא, לא חשבנו, רק בכל  סתם עושים בשביל הספורט?” או אולי: 

שעובר אני תוהה אם לא פספסתי את הרכבת ומאשימה את עצמי שלא 

נכנסתי מזמן לרשימת ההמתנה. ואגב, תודה שוויתרת עלי.”



41

IVF - המדריך הידידותי לטיפולי פוריות

קשה לאמוד את עזות המצח מצד אלו שיש להם ילד שהביאו לעולם 

בעצמם, בלי כל הפירוטכניקה, ומציעים לך לאמץ, ככה, בנונשלנט. הם 

מסכנה.   את  את,  אבל  בחיים,  כזה  משהו  לעשות  חושבים  היו  לא  הרי 

ושלא תבינו לא נכון, אני בעד אימוץ. אני בעד כל דבר שיעשה אותך 

על  שלו  למאיר  )ותודה  והבנגד"  "הבעד  את  כשעשיתי  למאושרת. 

השיטה(, הבנתי שעדיף עם ילד מבלי ילד. וזה לא ממש משנה מה עשית 

בשביל להיות עם. לאחת מחברותי יש ילדונת מאומצת מקסימה, והיא 

מאושרת. רק שלא הייתי רוצה שתתייאשו ממני ומהבחירות שלי כל כך 

מהר. תנו צ’אנס.

“את צריכה רק להירגע. חברה שלי נסעה לאלפים השוויצריים ושם 

נכנסה להיריון”

על זה ממש אין מה לומר. אני לא נסעתי לשום מקום אקזוטי. המקום 

הכי חלומי שהגעתי אליו היה כשהחלפתי את המרפאה שבעיר מגורי בזו 

שבעיר אחרת. בשביל ירושלמית שכמוני, במצב רוח שפוף במיוחד, זה 

היה כמעט כמו להיות בטיול לארץ אחרת, עם טיפוסים זוהרים שיושבים 

בבתי קפה וחנויות בגדים נוצצות.

אולי לפעמים באמת צריך לקחת פסק זמן מהכול ופשוט להירגע בנוף 

אחר. לפעמים עצם המרחק מה"נשמות הטובות" עושה את כל ההבדל, 

ואת נפתחת לבריאה ולעולם ואולי, עם קצת מזל, מצליחה להרות בדרך 

הטבע. לכי תדעי, עם כל הדילים שיש היום זה עוד עשוי לעלות לך פחות 

מטיפול בבית חולים. את הזריקות אנא השאירי בבית. לא יקרה דבר אם 

תקחי הפסקה לחודש. ואפילו אם נסעת כל הדרך עד לאיים הקנאריים 

וכלום לא קרה, נסי להיות חיובית ולהסתכל על הצד המואר שבחיים. אם 

לא נכנסת להיריון בגן העדן שבו בילית, לפחות נשארו ברשותך תמונות 
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שבהן את עוד נראית סביר, ואפשר היה להסתכל עלייך. לא לכולן יש 

הזכות הזאת. לפעמים הן נכנסות להיריון כל כך מהר, השמענדריקיות, 

שכל התמונות שיש להן באלבום המשפחתי הן מהתקופה שעוד היו להן 

חצ’קונים, ואז מיד אותו פרצוף רק בלי חצ’קונים ועם חזיית הנקה.

“אולי אתם לא עושים את זה נכון?”

מפעם  זה  את  אומרים  אנשים  ממציאה,  לא  ואני  לתאר.  אין  לא, 

לפעם, חצי בצחוק חצי ברצינות. משעשע לדמיין את פניהם אם תעני 

להם משהו בנוסח: “וואו, אולי באמת אתה צודק, תוכל להדגים לי? כי 

אני באמת לא מצליחה להבין מה נכנס למה.”

“על מקווה כבר שמעת?”

לא, המצאה שלך? אם את כמעט דתייה, כמו כמה נשים שאני מכירה, 

שתיתפסי  ייתכן  ממך,  הגדולים  נסתרים  בכוחות  להאמין  נוטה  ואולי 

להסבר הזה, שלא לומר להאשמה הזאת, שנראית, לפחות בעיני המטיף 

נקייה,  לא  את  להיריון.  נכנסת  שלא  לכך  היחידי  האפשרי  כהסבר  לך, 

המשפחה שלכם אינה טהורה, מכאן ברור למה את לא בהיריון. רק בעיה 

קטנה אחת יש בהסבר הזה: מה עם כל יתר הנשים הטמאות, שנכנסו 

להיריון בקלי קלות בלי ללכת לשום מקווה? לא יודעת עד כמה זה חכם 

לערב את ריבונו של עולם בעניין.

מצד שני, עוד לא נולדה האישה שעוברת טיפולי פוריות שאמרה לא 

לאמונה כזאת או אחרת. אולי לא נעים להודות בזה, אבל ללכת למקווה 

זה בדיוק מה שעשיתי אני, ומיד על הטיפול הראשון. ואני לא יודעת מה 

אומרת העובדה שמאז ועד היום, אני עדיין דבקה בכך. אולי זה פשוט 
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 – לתפילותייך  שמקשיב  מי  שיש  באמונה  לדבוק  רציונלי  הלא  הצורך 

שאת לא לבד בעולם, לא הזה ולא הבא.

“אז זו בעיה שלך או שלו?”

זו נשאלת בדרך כלל בנימת תוכחה דקה. ברור לדובר שזו  שאלה 

את שאשמה, כי איך גבר יכול להיות אחראי לזה? הרי האישה היא מי 

להרצות  יכולה  הייתי  בה.  בסדר  לא  שמשהו  ברור  להיריון,  ש”נכנסת” 

ארוכות ולהסביר למה בעיות פוריות הן בעיות משותפות של בני זוג, אבל 

תש כוחי. בסדר, זאת הבעיה שלי ואני אשמה. אין לי צורך לראות את 

בן זוגי מסתובב בעולם עם תווית של בעל זרע קלוקל. מי שאינה יכולה 

להתאפק מוזמנת להבהיר לדובר/ת שעוד לפני שהתחברתם ידע בעלך 

שאת לא יכולה ללדת, אבל הוא פשוט לא יכול היה לוותר על הסקס 

המדהים אתך.



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.


