
 ..אני כמעט חודש אחרי לידה, כל היום חושבת איך לכתוב את הסיפור שלי, שלנו

 אתבאס אם אשכח משהו חשוב, מצחיק או סתם משהו שהיה לי חשוב לחלוק כל כך רוצה לספר הכל,

 

  אתחיל וסומכת על יכולת הזרימה שלי שתוביל

 .3ולני בן  6, נשואה ללירן ואמא לאלה בת 33אז אני אילי, בת 

אתחיל קצת על עצמי, אני די ילדה שהחיים שלה התגלגלו ככה ממקום למקום, ממשפחה למשפחה, 

 .אני במקור מאיי פיג'י שזה אי קטנטן בצד השני של הגלובוס

אומצתי על יד משפחה ישראלית בגיל מאוד קטן, כשהגענו לארץ משהו לא עבד עם המשפחה 

סיפור סינדרלה, בסופו של דבר יש לי  המאמצת וככה מצאתי את עצמי במשפחה אחרת ,ממש

 .משפחה תומכת אוהבת שבלעדיה לא הייתי אני היום

אז לפני שנתיים בערך היתה כתבה על מירב פונדקאות בטלויזיה ,זה מה שנתן לי ככה את הרעיון,כל 

החיים תמיד רציתי לתת, היה לי ברור שאני אאמץ ילד )זה פחות עבד על בעלי שלא היה בעד אימוץ 

כלל(אז כשראיתי את הכתבה הזאת, זה פתח לי ככה את הראש כי עד אז לא ידעתי בכלל מה זה ב

פונדקאות. כמה חודשים שמרתי את הרעיון לעצמי, כזאת אני, חייבת לעכל דברים לבד עם עצמי ואז 

   מוציאה לאור רק אחרי שיש תוכנית א' ב' ג' וגם ד', כשאני יוצאת עם רעיון אי אפשר לעצור אותי

בעלי אמר ישר לא.. הסיבות שלו היו בעיקר כי פחד עלי, הבטחתי לו שאחרי כל מה שעברתי, אני כל 

כך סומכת על עצמי שאני יכולה ואף אצליח בתהליך הזה. לקח כמה חודשי שכנועים עד שאמר 

 ."אתמוך במה שתעשי' חמש דק' אחרי כבר מילאתי טופס התאמה באינטרנט

שעות הבוקר, בחורה שהציגה את עצמה כאורית ממירב פונדקאות. יום למחרת מתקשרים אלי ב

היתי בשוק, מה כל כך מהר חוזרים אלי? אורית )המהממת( הקשיבה לסיפור שלי, שאלה שאלות, 

התרגשה ואז התחילה להסביר לי את התהליך, כל הסבר שנתנה לי רק חיזק את הרצון שלי לדבר 

 .המטורף הזה

  .פס בדיקות ומסמכים שעלי להגיש כדי להמשיך את התהליךכבר באותו יום שלחה לי טו

ברגע שהכל היה אצל אורית, הכל התחיל לתקתק, פסיכולוגית, הגעתי אליה, סיפרתי, היא בכתה, לא 

הבינה איך יושבת מולה בחורה כזאת אחרי כל מה שעברה, אחריי הגיע תורו של בעלי ללכת אליה, 

 (בבית וחייב לשמור עליה )עדיין לא הפנים הבחור הוא קיבל שם הערה שיש לו משהו טוב

לדעתי שבוע אחרי שקיבלנו את אישורה של הפסיכולוגית אורית מתקשרת, הגעתי למצב שהבחורה 

הזאת גרמה לי לפרפרים בבטן כל פעם שראיתי את השם שלה על הצג, מספרת לי שיש לה זוג 

שלי ומעוניינים להיפגש, היא רצתה  שנראה לה נתאים, שהם כבר קראו את האבחון הפסיכולוגי

 .לשלוח לי את האבחון שלהם כדי לראות אם אני רוצה להיפגש איתם

 'אני זוכרת את השיחה הזאת, רעדתי בכל הגוף, ואורית המרגיעה הלאומית אמרה "יקירתי, זה קורה

יריון אבל קראתי את הדוח של הזוג, היא הדהימה אותי, בחורה עם מחלה גנטית , יכולה להיכנס לה

 .זה מסכן אותה, בחורה לוחמנית שעלתה לבדה מצרפת לארץ בגילאי התיכון, בקיצור, לוחמת

 .קבענו להיפגש לדאבל בליינד דייט, הזוג ואני ולירן

ישבנו אצל מירב, נכנס זוג, גבוהים, רזים, שלום שלום, היתה שיחה זורמת אצל מירב במשרד, דיברנו 

ה מצחיק, היה מרגש, היה שלב שהסתכלתי עליה בשקט מהצד, על הכל, לא רק על התהליך, הי

תארו לעצמכן צרפתיה, מתוקתקת, הכל במקום ומותאם, גבוהה, מרשימה יחד עם זאת כל כך צמאה 

לילד, ראיתי את העצבות בעיניים שלה, את הרצון הזה להשלים את חיי המשפחה שלה, החלטתי 

 .שלה אני אביא ילד

שבו, אנחנו נשארנו ו"חשבנו" אני הרי כבר החלטתי שאותה אני הופכת אחרי השיחה, הם יצאו, ח

 .לאמא

חוזרים לחדר, כולם מסכימים,חיבוקים, דמעות, סיכמנו שהיה דייט מצליח ויאללה ממשיכים. הולכים 

 .לועדה, עוברים שלב, עוד שלב ויאללה באים לחתום חוזה

א פולניה וכל מילה נוספת מיותרת( בינתיים מספרת למשפחות, לא ידעו לעכל, אמא שלי )שהי

 .התחילה לנסות לשכנע אותי שאולי אסיים לעשות משלי ואז, עוד לא הבינה שאני החלטתי

 "בשיחה לאבא שלי, הוא התרגש, וענה "כל כל ברור לי שאת הבן אדם הנכון לזה

שלך, את התברר לי שאנשים לא כל כך הבינו מה זה המושג הזה פונדקאות, מה, תתני משהו שהוא 



 תתחברי, איך את מוותרת, הסברתי, חייכתי והמשכתי

לילדה שלי סיפרתי שיש אישה שאין לה ילדים, היא מאוד רוצה להיות אמא אבל יש לה משהו לא 

בסדר בבטן ולכן לא יכולה להביא תינוק מהבטן שלה. אני מאוד רוצה לעזור לה, זה אומר שאני אהיה 

אנחנו לא נביא אותו הביתה כמו שעשינו עם אח שלה, אחרי שיצא  בהיריון עם תינוק שהוא לא שלנו,

 .הוא ילך עם ההורים שלו

 "שאלתי אותה אם היא מרשה לי לעזור לאשה הזאת להפוך לאמא, היא ענתה "כן

 ?שאלתי אותה למה

  עונה לי 5הילדה הזאת, שאז היתה בת 

 "!כי זה מעשה טוב"

  ,28.10.16בתאריך 

 !ו להתחיל בתהליךמשרד הבריאות אישר לנ

 .קבעו לנו תאריך להחזרה 5.1.17בתאריך 

היא באה לאסוף אותי, הביאה שניצלים שיהיה לצהריים של הילדים כדי שלא אצטרך לבשל אחרי 

 .ההחזרה, באותה נסיעה לשיבא, הבטחתי לה שאני מביאה לה ילד לא משנה מה וכמה זמן

 .עוברים 2החזירו 

בשיבא שיש היריון, תפסה אותי בתחנת דלק באמצע לוד, תתארו  הגיעה השיחה מהאחות 18.1.17ב

  לכן, בחורה באמצע התדלוק פתאום קופצת ורוקדת כמו משוגעת

השיחה שלי להורים, היא השיחה הכי מרגשת שהיתה לי בחיים, מזל שיש לי את השיחה הזאת 

 .מוקלטת, היא כל כך התרגשה, לא הצליחה לדבר

 .אחד, לב אחד, השני לא שרד, הם שמחו, אני פחות הגענו לבדיקת א.ס, ראו שק

 !כל כך רציתי בישבילם תאומים

 .אבל הכל לטובה

 .שבועות, גם עם כאבי גב הרגשתי שאני בעננים 37כל ההיריון, זהרתי, הייתי בעננים במשך 

 .ההורים נכחו בכל בדיקה, נהניתי לראות אותם מהצד בוהים במסך הזה ומתרגשים מהאוצר שלהם

כיתי תמיד למפגשים האלו איתם, הרגשתי כאילו אני הולכת לשבת עם חברים, דיברתי איתם בלי חי

 .לחשוב פעמים, והם איתי

  .עוד בתחילת התהליך איתם ביקשתי שתהיה תקשורת בינינו, לטוב ולרע

עוד אצל מירב בחדר במפגש הראשון אמרתי שאני מצפה מהזוג לתקשורת, לדבר על הכל, לא 

מרגישה ככה? בואי נפתח את זה, נדבר ונחשוב איך ממשיכים הלאה, אנחנו עושים כאן לחשוש, 

  .משהו אדיר, חבל שמישהו ירגיש ככה או ככה בגלל חוסר תקשורת

 .כולנו לאותה מטרה

 .אז תקשורת טובה היתה לנו, לדעתי זה היה הסוד להצלחה שלנו

נו עוד לא הבין איפה בדיוק ממקום, העלה באזור חודש שמיני, התגלה לה שיליית לוואי שהרופא של

 את נושא הקיסרי

 .לידה טבעית יכולה לסכן אותי, אז המליץ על קיסרי

 .יצאה המתנה של ההורים הכל כך מדהימים 6.9.17כך יצא שבתאריך 

 ()אכל טוב אצלי37, בשבוע 3700שמו מתן שנולד במשקל 

ך מאושרת בשבילם, בשבילו, בשביל הם קיבלו את השנה עם המתנה המדהימה הזאת ואני כל כ

הילדים שלי שאמא חזרה להיות רק שלהם ובעיקר, בשבילי, הגשמתי חלום שהוא בעצם חלום של 

אישה אחרת, לא הייתי עושה משהו שונה, בורכתי בזוג מדהים, היה לי כיף לעבור איתם את התהליך 

 !י חסר, בשידוך המושלם הזההזה, בורכתי בשתי נשים, אורית ומירב, שתמכו בכל מידע שהיה ל

אני כמעט חודש אחרי, התפרים כבר החלימו, אני מרגישה מצוין, נהנית מהחופש, נחה, מבשלת עם 

מקבלת את הילדים שלי עם אנרגיות ולא  4ובשעה  מוזיקה רועשת, מטיילת וכמובן שופינג לנשמה

   כמו בטטה בחודש אוגוסט

את כל התהליך המטורף הזה, מאחלת לכולם רק טוב, היה סיפור שמסכם  זה זהו, סיימתי לחפור



 .בריאות ואמן כל חלום שיש לכם ייתגשם

  אם יש שאלות תרגישו חופשי לשאול

 


