
 ....הנה זה בא

 ...הלידה הזאת מתחילה בעצם בהריון הקודם

כל . כשאני בלימודים ובעלי בצבא, את ההריון הראשון שלי העברתי בדירת מעונות חמודה 
על הנסיך הקטן , על הלידה,בכל יום היה לי זמן לחשוב על ההריון , תחושה הייתה חדשה

 .שעומד להגיע

כל כך חיכיתי . כל כך אחר שלא הייתי סגורה על זה שאני בהריון , ההריון הזה היה אחר  
 ... ההריון כן -( תודה לאל)אבל הן לא הגיעו , לבחילות הבוקר שהיו בעבר הסימן המבשר

כל ההיריון עבר עלי בתחושה . מהר מידי  –מה זה מהר , תשעה חודשים עברו להם מהר 
ואני עדיין לא הפנמתי , עוד לא הספקתי והנה כבר חודש תשיעי הגיע,שעדיין לא עיכלתי 

ישבתי , עשיתי את התרגילים מהקורס הכנה, ללידה הקודמת כל כך התכוננתי. שאני בהריון
 –לעובר בריא והכי חשוב , התפללתי המון ללידה קלה. שעות על הכדור ובעיקר התפללתי

בקושי ,כל לילה פשוט נרדמתי על הכרית , בתור אמא צעירה , הפעם . שהבעל יהיה בבית
ילד קטן להתרוצץ אחריו  –הנסיבות אומנם שונות . ממש לא התכוננתי, הקפדתי לקחת ברזל

 .אבל זה היה לי מוזר, בבית

מבטיחה לי טיפול שיאצו ( להלן הדולה שלי)גיסתי המקסימה . אנחנו אצל חמותי  –שבת
את הפחד , אני בוכה את התחושות שלי, רר ואז זה סוף סוף משתח. אני לוקחת –מפנק 

, את זה שלא הצלחתי לתת מקום לנסיכה שלי להגיע לעולם, את הפחד מהכאב , מהלידה
, אני סוף סוף מצליחה לחשוב עליה ? שלא חשבתי עליה מספיק ולמה בכלל שתרצה לצאת

אני נרגעת ! איזו מתוקה –אצבעות הרגלים והידיים , לדמיין אותה עם השיער השחור שלה 
 .ונרדמת

 !מ וביחד עם זה שומדבר אחד גדול"מגיע יום ראשון ואיתו התל  –ראשון

אני זוכרת שמישהי סיפרה באיזה פורום שאצלה , איזה לחץ שמה למטה .. יש לי פעם ב 
אני משלימה עם העובדה שכנראה היום . אני בודקת אבל שומדבר לא קורה, אלה היו צירים

בעיקר כי ידעתי בדיוק , ת כי הייתה לי תחושה שהפעם אני אלד בזמןזה לא יקרה ודי מתבאס
שבועות  04והייתי בטוחה שמשם אלו באמת ( פ"ותודה לשמ)מהו היום בו נכנסתי להריון 

נהיה לי יום מבאוס כזה ואני . פשוט הספירה הייתה לא מדויקת( +042)ושבהריון הקודם 
לפחות בשבוע כמו פעם שעברה ומודיעה   ךמשלימה עם זה שאני כנראה יולדת אחרי התארי

בבוקר עוד הספקנו ללכת ולקנות מיטה חדשה אחרי זה את רוב . כך לכל מי שאני פוגשת
אני עוד מספיקה לעבור עם הקטן בספרייה ובערב אני מחליטה . היום אני מעבירה במיטה

אלא שאני -תוך שכנוע עצמי שזה לא שאני מוותרת לעצמי, לא ללכת לפילאטיס...( שוב)
 !!!!".לא עוד לא ילדתי" -באמת עייפה ואין לי כוח לשאלות של אנשים

 הנה מתחילים

אני קצת בשוק כי כבר . בשמונה בערב אני נכנסת להתקלח והופה פוגשת את הפקק הרירי 
הבעל לא מבין מה קורה ונבהל , אני מתחילה לבכות... סגרתי עם פיצית על עוד שבוע לפחות

, מתקשרת לדווח לנעמה ושוב מתחילה לבכות . שפיצית רוצה לבוא לעולם אני אומרת לו 
הבעל דורש הסברים ואני אומרת לו . היא כנראה באמת הולכת לצאת ממני היום, מתרגשת

נשכבת במיטה ולאחר . ובטוחה שזה הכיוון –שזה יכול לקרות היום אבל גם עוד שבועיים 
 44השעה . יטה ומתחילה לי ירידת מים יוצאת מהמ, כמה זמן מרגישה תחושה מוכרת 

. אני מעדכנת את נעמה ויודעת שאני אמורה לחזור ולנוח במיטה אבל לא מסוגלת, בלילה
. אומרת להורים שלי שנמצאים בעפולה לחתוך לכיווננו ומתקשרים לחמותי להיות עם הקטן

ות ואני רוצה הפעם אין לי סבלנ. אני מודדת חום ובודקת תנועות ולא מסוגלת לשבת בשקט



אני עדיין לא סגורה לאן ומאוד מבולבלת ובסוף מחליטה לנסוע . כבר לצאת לבית חולים 
גם הלידה הקודמת התחילה בירידת מים בלי  -אני מרגישה שאני בתוך סרט מוכר ". העמק"ל

, קצת לפני אני מבקשת מבעלי לעצור, ההורים שלי מאחורינו באוטו , אנחנו נוסעים . צירים
אני יודעת , מגיעים למיון יולדות. מקיאה וסוף סוף מרגישה משוחררת ומוכנה ללדתאני 

. שמיכל המיילדת שעשתה לנו את הסיור נמצאת וזה מרגיע אותי שיש שם פנים מוכרות
שגרת בדיקות רגילה וכרגיל עם הילדים שלי זה תמיד השלב בו הם ישנים ואז הרופאה 

לה להראות סימני דאגה ומביאה את הזמזם המעצבן החייכנית והחמודה שקיבלה אותי מתחי
הדופק עולה , מה שלא יותר מידי מזיז לה אבל בסוף היא קצת זזה . הזה ומציקה לפיצית 

אני מבקשת שיבדקו , ונראה לי שלמים יש קצת צבע , ואז מחכים ומחכים, והרופאה נרגעת
על בעלי שנראה כזה  אני מרחמת. והרופאה מרגיעה שזה ממש לא מקוניום ושוב מחכים

אנחנו מחכים מחוץ למיון אני אמא גיסתי , עייף ומסכן ואומרת לו ללכת לישון והוא מסרב
ופיצית שוב לא זזה !!! אוף–ובעלי ובסוף אומרים לנו שנעלה למחלקה אבל קודם עוד מוניטור 

 שמידי פעם יש לי את הכאבים למטה שממש לא מורגשים, דקות זה לוקח כמעט שעה 4+ומ
אני , ואז עולים למחלקה. אומרים לי שאם עד הבוקר לא יקרה כלום יעשו זירוז. במוניטור

אני מרגישה די דבילית כי . היות והייתה לי ירידת מים –מובלת אחר כבוד על כיסא גלגלים 
מובילה אותי רותי החמודה מהכוח . אבל זה הפרוטוקול, כלום לא כואב לי ואין לי בעיה ללכת

 .זאת חמודה אז אני לא מציקה לה יותר מידי בעניין היא כ,עזר 

מגיעים למחלקה ושם מקבלת את פננו ארנית והיא אומרת לי את יודעת שמדובר במסדרון   
מה , אני צריכה ללדת????? באמת נראה לך. ובאותו הרגע נמחק לי החיוך מהפרצוף? נכון 

אני רואה .... 41ון ליד חדר אחרי השוק הראשוני נחשו מה מסתתר מאחורי הויל? מסדרון
לפני שיצאנו . ע-ז-ע-ז-שלאורך המסדרון יש לפחות עוד שתי נשים וגם כאלה אחרי לידה מ

"( אי אפשר לומר שאין עומס אבל תבואי נקבל אותך)"התקשרנו לחדר לידה לבדוק אם עמוס 
כדי שיהיה המלוות היקרות שלי אומרות לי לנסות לישון ... לא עלה על דעתי לבדוק במחלקה

נעמה , אבל לי לפחות יש מיטה ,יא רייט כאילו אני ארדם באמצע המסדרון , לי כוח לבוקר
ישנה בכיסא הגלגלים המפואר שלי ואמא שלי מקבלת מזרן לישון בו על הרצפה אני קובעת 

הרופאה דיברה . נתחיל זירוזים טבעיים 7נצבור כוחות וסביב , עם נעמה שנחכה עד הבוקר 
אני מתמרמרת באסמס לחברה טובה על מצבי העגום וכמובן . חלת פיטוציןלהת 9על 

, מנסה קצת לנוח, שזה פחות או יותר מה שאני עושה לסירוגין עד הבוקר . מתחילה לבכות
שומעת מוזיקה בעצת בעלי המתוק ומתנחמת מעט מההודעות המחזקות שהוא שולח לי 

 (.ישוןהוא סוף סוף הסכים ללכת ל)ממקום גלותו באוטו 

בבוקר עוברות . ואני עייפה אחרי לילה ללא שינה( וחצי במחלקת יולדות  5ב)הבוקר הגיע 
  האחות נעמי, לידי אחיות אחראית המחלקה עליזה ושל התינוקייה ומתנצלות על המצב

מזהה אותי כבר מהסיור ומנסה לעודד שבשתיים יהיו שיחרורים וכבר יהיה לי   מהתינוקייה
 ....אדאג ואני כבר תוהה אם לפחות לחכות עד אז כדי שבטוח יהיה לי חדריותר טוב ושלא 

היא נראתה  אני מודה שכבר איך שראיתי אותה היה לי אנטי נגדה , בנתיים מגיעה הרופאה
, לעשות עכשיו זרוז עם פיטוצין"כאילו אתמול היא סיימה את התיכון ואמרה שההמלצות הן 

כי חשוב החדר לידה פנוי אז ממש כדאי לי עכשיו אחר כך זו האופציה היחידה בירידת מים וה
ואני מסתכלת עליה בהלם היא אשכרה מדברת איתי " הוא אולי יהיה תפוס ואני אפספס

אני שואלת אותה אם יש איזשהי אינדיקציה רפואית להתחיל זרוז . היא לא צוחקת, ברצינות 
ע מתבלבלת ואז חוזרת ומדקלמת והיא לרג  מעבר לעניין החשוב שהחדר לידה פנוי כמובן,

עכשיו היא כבר ". מות העובר"את אותו מונולוג ממקודם שכמובן חלק ניכר בו הוא המילים 
בסדר . ממש מעצבנת אותי ולא ישנתי כל הלילה ואין לי כוח לשמוע את הדקלומים שלה

". פנוי החדר לידה" ,היא אומרת לי" ?אבל למה לא" –בסדר תעזבי אותי בשקט אני לא רוצה 
אני שואלת אם אפשר להכנס לחדר לידה ולנסות !!!(. אז לכי לשם ותעזבי אותי בשקט בעעע)

היא (. עם קירות והכל אני אשן שעתיים ואז אתחיל לעבוד , בכל זאת חדר)זרוזים טבעיים 
נראית בהלם מהעובדה שאני מדברת אליה ומגמגמת שלא נראה לה והיא צריכה לשאול 

כנראה היא )אומרת שזה בלתי אפשרי וחוזרת קצת יותר בתקיפות  וכשהיא חוזרת היא



ושצריך לעשות , קרע ברחם,בלה בלה בלה  –על פיטוצין ( עיצבנה מישהו עם השאלה הזו
אני . הולכת( סוף סוף)אני אומרת לה תודה אבל לא והיא . זירוז בלה בלה בלה מות עובר

נמצאת עם , ברחבי הבית חולים ( לגליםעל כיסא הג)אוכלת ארוחת בוקר ואז יוצאת לטייל 
בעיקרון יכול .המשמרות ליד המיטה מתחלפות .הבעל שישב בחוץ רוב הזמן וחוזרת למיטה

להיות איתי רק מלווה אחד כל פעם במחלקה אבל האחיות החמודות אומרות לשומר שיתנו 
ולזרז את  נעמה ואמא שלי תופסות כל אחת רגל ומנסות לעסות. . לעוד מלווה שלי להכנס

באיזשהו שלב מגיעה האחות אופירה המקסימה ואומרת .שומדבר לא קורה. העניינים
אני מתלבטת . כ הוא ידבר איתי על זירוז וכאלה"שהרופא מחלקה ביקש שאעשה חוקן ואח

בסוף מחליטה ללכת . חוצמזה למה להתערב סתם, מלא זמן בהתחלה זה ממש לא נראה לי
אז איפה .... ימים עם תחושה של בלוק בבטן ואולי זה גם יזרז על זה גם ככה אני כבר כמה 

את . הצוות שלי נרתם לעזרה. יותר נוח לשכב בחוקן .... אפשר בשירותים ואפשר במסדרון? 
( השתדרגנו)השגנו מאיפשהו פרגוד , !!!(שלא תעיז להציץ)סדין מספר אחת מחזיק בעלי 

ויות של הבעל שלי שדווקא העלו את חוץ מהסתלבט: התוצאות.... אמא +וסדין מספר 
 .שומדבר לא קורה( לפחות מישהו נהנה פה)המצברוח 

נעמה לידי וכל פעם שאני מרגישה ממש , אני כבר מתחילה לחשוב על פיטוצין כאופציה 
היא אומרת .מבולבלת עוזרת לי לעשות סדר בראש ולראות את האופציות שעומדות בפני

שאפשר לשלוט בזה ויכול להיות שזה ייתן את הפוש שאני , ה שגם פיטוצין יכול להיות אופצי
הוחלט לחפש איזשהו אי . וגם שכדאי למצוא מקום לנוח קצת לפניכן שיהיו לי כוחות. צריכה

מאחוריה נמצאת . ניגשנו לאופירה ועולה רעיון של חדר הנקה, של שקט ולנסות לעשות עיסוי
אני אומרת שאני צריכה כוח . תי פיטוציןהרופאה הקרציה שלא מבינה למה עדיין לא לקח

למה את "אני מתפרצת עליה ( איזה נדיבה)לפיטוצין והיא אומרת שאני יכולה לקחת אפידורל 
אני אפילו לא טורחת להקשיב למה " מציעה לי אפידורל מישהו ביקש בכלל אולי אני רוצה בלי

ינה לליבי וגם שאין מה אני רואה את העיניים של אופירה ורואה שהיא מב, שהיא מקשקשת
באיזשהו שלב הלכנו לחדר הנקה שם  בשביל השקט לישון קצת . לדבר עם הרופאה הזאת

שומדבר לא זז וזה כבר די שבר , הצלחתי לעצום מעט את העיניים ושאבתי קצת קולסטרום 
אותי והחלטתי שדי ונמאס לי ואני רוצה ללכת הביתה לנסיך הקטן שלי שלא ראה אותי 

שוב  –הוא הצביע לעבר החדר שלנו וחיפש אותנו , בבוקר כשהוא גילה את סבתא)בבוקר 
לא רוצה אני לא רוצה ללדת אני רוצה , ובקצב הזה אני באמת אלד שבוע הבא( דמעות כמובן

 !!! .הביתה

חמותי מגיעה , הגיע הצהריים נעמה ואמא שלי הלכו להתאושש מעט ולחפש משהו לאכול  
מפוריה לא ( המדהימה )לא להתבאס כי המיילדת של בני הבכור ואומרת לי דבר ראשון 

היא דיברה איתה בדרך והיא אמרה שאני יכולה לבוא . הייתה לא בלילה ולא בבוקר במחלקה
יציאה מחוסר האונים ! סוף סוף. קצת לפני המשמרת שלה והיא תעשה לי דיקור ותקבל אותי

זרות ואמא שלי הביאה לי הפתעה בועות אמא שלי ונעמה חו. הידיעה הזאת נותנת לי כוח 
 –אי אפשר שלא לחייך מול דבר כזה , סבון ומתחילה להפריח אותם שם באמצע המסדרון 

בכל הזמן הזה כבר די למדתי לגלגל את הכיסא )אני מתגלגלת לעבר עמדת האחיות 
יתה כשבדיוק נאמר לי שהתפנה חדר בהיי ריסק אני אומרת לה שאני רוצה הב.....( בעצמי

רוצה לישון היא אומרת שאני צריכה לדבר עם מנהל המחלקה ושלא כדאי זה מסוכן אני עם 
. היא נורא נחמדה אלי וזה נורא מבלבל אותי אני חוזרת לעמדתי במסדרון ובוכה. ירידת מים

היא באמת דואגת לי או שהם פשוט רוצים שאני אלד , אני כבר לא יודעת מי איתי ומי נגדי 
השעה שתיים בערך בצהריים אני רואה שהחדר הוא  ים מתגלגלים להיי ריסק בינתי. אצלם

אני תוהה אם זה לא מסוכן , פשוט חדר שדחפו אליו מיטה נוספת וזה מעצבן אותי כל כך
אומרת לה שהרופאה אמרה שהראש , אני מדברת עם המיילדת. בכלל לנסוע עכשיו לפוריה 

היא אומרת שנראה לה בסדר שאני אסע . בלילה מבוסס באגן ושלא עשו לי מוניטור מאתמול
כי הראש מבוסס וזה בישיבה ורק עשרים דקות אבל אומרת לי לבקש שיעשו לי קודם 

אני בוכה לנעמה שאני עייפה , לא יודעת מה לעשות. מוניטור כדי לראות שהכל תקין
כי טוב לי היא אומרת לי לחשוב מה אני באמת רוצה ומה יהיה ה. ומבולבלת ושאין לי כוח

אני מיבבת לה שאני גם ככה מרגישה . ושלא אתן להם לשבור אותי לדבוק בעמדה שלי



שכולם מסתכלים עלי מלמעלה כי אני צריכה לשבת בכיסא גלגלים המעפן הזה כמו איזה נכה 
וזה מה   נעמה מציעה לי פשוט לעמוד ולהיכנס בהליכה לחדר של הרופא, ושגם זה נמאס לי
, כנסת אליו לחדר חמושה בארשת קרב ומוכנה להסתער אבל הוא די אדיש שאני עושה אני נ

 –" ?את יודעת שזה מסוכן", כי אני לא יכולה ללדת במסדרון –" ?למה את רוצה להשתחרר"
אני רוצה ", -יופי-," בסדר את יכולה להשתחרר!! "אני יודעת  –"בלה בלה בלה מות עובר"  כן

הכי טוב  –באמת )בינתיים קיבלתי חדר , בזה זה נגמרו  "אני אגיד שיעשו לך, מוניטור
ואני צריכה להתחיל  5נכנסת להתקלח ונחה קצת עוד מעט השעה ( במחלקה של שתיים
אני אנוח קצת ואז אחליט אם לנסוע או לא המיילדת . סוף סוף קצת שקט. לקבל אנטיביוטיקה

אמא . וכל להתפנות אליכבר נמצאת בבית חולים בשלוש וחצי היא תסיים לקבל מחלקה ות
בינתיים בעלי . זה בלתי אפשרי, שלי מבררת על האופציה לעבור באמבולנס לבית החולים

שנסע לאכול משהו חוזר עם תרופות הומופאטיות שאמורות לעזור לי לזרז עניינים וגם קצת 
זה נראה לי מסוכן וזה , אני לא רוצה שתיסעי, פתאום אמא שלי מפילה פצצה . להירגע

הייתי כל כך חדורת משימה . ואני שוב בוכה ... ' חיד אותי ואולי גם שם תצטרכי זירוז וכומפ
. מתוסכלת ובעיקר חסרת אונים, עייפה, אני בוכה ? אוף אמא למה, ופתאום הכל התפוצץ לי 

אני יודעת שזו הלידה שלי וזו החלטה שלי אני מסתכלת על נעמה ורק מהמבטים שלה אני 
אמא  -יא אומרת לי עכשיו ואני מסתכלת על הסיטואציה המורכבת הזאתיודעת שזה מה שה

דולה שאני יודעת שתומכת בי ונראה לי לפחות , שלי שנמצאת מצד אחד ואני מצד אחר 
שחושבת שעדיף לי לנסוע ופתאום הצוות שלי הוא לא חזית אחת הוא מתפצל לי לשניים וזה 

אני כבר לא , נסה לברר איתי מה אני רוצהאני מדברת עם נעמה שמ. עוד יותר מתסכל אותי
זה , יודעת והאמת שכבר מהמקלחת אני מתחילה להרגיש שוב את הלחצים האלה למטה 

במקלחת די קיוויתי שהם יפסיקו כי רציתי לנסוע ועכשיו אני מרגישה שהם מגיעים , מצחיק
דעת שזו החלטה אני אומרת לנעמה שאני יו.... לעיתים יותר תכופות ותוהה לעצמי מה קורה

כשאמא שלי ככה דואגת , שהיא רק שלי אבל אני פשוט לא מסוגלת עכשיו לנסוע במצב כזה
היא . אמא שלי מדברת איתי. זה מכניס לי באמת את כל הדאגות מנסיעה כזאת, מזה 

היא לא רוצה שאני אכעס עליה היא דואגת , אומרת שהיא מצטערת שהיא אמרה לי את זה 
חלון הזמן , אני ממשיכה להרגיש לחצים.... זה פשוט מייאש ואני מבולבלת אני לא כועסת, לי

אני מחליטה -אני מקבלת אנטיביוטיקה ואם אני עוד שם אני כבר נשארת  5ב, עומד להיסגר
 ! .להישאר 

מחברים אותי למוניטור הלחצים מתחילים להיות יותר צפופים ובעלי מודיע שאפשר גם 
לטה באיזשהו מקום מרגיעה אותי ונותנת לי להתרכז בעובדה ההח. לראות אותם במוניטור

לא הייתי מוכנה .' אני פתאום קולטת איזה ברכה קיבלתי מה. שאני עוד הולכת ללדת היום 
-כבר רציתי ללכת הביתה וכל הזמן שעבר עד עכשיו היה בדיוק בשביל זה , ללידה הזאת 

אני מחכה , מחכה שיתחילו לי ציריםאני פתאום קולטת שאני ממש . להכין את עצמי ללידה
כל פעם שהיא מגיעה אני מקווה שהיא תימשך ותהיה .לתחושת הלחץ הזאת ומייחלת לה 

איזה כיף אני רוצה . אני מאושרת וכשהיא נחלשת אני מאוכזבת,כשהיא כזאת . חזקה יותר
בעלי , אנחנו עכשיו מתחילים לתפקד שוב כצוות(. וגם הגוף שלי מרגיש את זה!!! )ללדת 

מסתבר , אמא שלי תופסת רגל ולוחצת לי בזרתות, מביא לי כל חצי שעה את ההומאופטיה
עכשיו ", שזה עוזר והצירים נהיים צפופים יותר ובעלי מודיע כל פעם על שיא חדש שנשבר 

נראה שהוא די מתלהב מהעניין " . 04-עכשיו הצלחת אפילו " "54 -עכשיו ל", " 04-הגעת ל 
כבר עוברת ומגיעה אלי  5מפה לשם השעה ....(. ממי כואב לי אני יודעת !" )צירהנה יש לך ."
, שאומרת לי שפיצית עושה ירידות בדופק אז אני יורדת עכשיו לחדר לידה( חמודה)ר עינב "ד

אני שואלת אם הזירוז הכרחי והיא אומרת שאם , מזרזים אותי ואני יוצאת משם עם תינוק
 .אסתדר בעצמי אז לא

שם אנחנו פוגשים את דניאלה המיילדת שדבר .  0השעה בערך , לים לחדר לידהמתגלג
וחוצמזה היא צריכה להכין אותי אז כולם ! ראשון מודיעה לנו שנכנס איתי רק מלווה אחד

במבט ראשון , אני רואה את דניאלה ונושמת עמוק . כ היא תקרא למישהו"עכשיו יוצאים ואח
, נראית האחרונה בעולם שמעניינת אותה לידה טבעית היא . הייתי מבקשת מיילדת אחרת

אנחנו נכנסות . ויותר מזכירה לי איזה מורה חמורת סבר מאשר מיילדת( מאוד)היא מבוגרת 



אני אומרת לדניאלה בעדינות שבסיור לידה אמרו לנו , ( כמו אצל הנסיך) 0' לחדר לידה מס
אני  1היא אומרת לי אבל יש לך , שלפעמים אפשר להכניס שני מלווים ושזה תלוי במיילדת

אני מקבלת חלוק חושפני .. מסבירה שבעלי לא מעוניין להיכנס והיא פוטרת אותי בנראה
לא מוצא חן בעיניה כל החפצים , ודניאלה מחברת אותי למוניטור( אצל הגדול לא הספקתי)

היא . מקום האמת אין מה להאשים אותה אין יותר מידי. תיק והיא מסדרת,כדור, שלי בחדר 
מבטיחה שלא )האטות   מסבירה לי שאצטרך להיות מחוברת למוניטור כל הלידה כי עשיתי

אני לא יודעת מה .ל"אני לא יכולה לרדת מהמיטה או לשבת בגלל אותו הנ,ולא ...( בכוונה
אני ....לחשוב על לשכב על הגב עם צירים בלי יכולת לזוז ומייחלת לראות כבר את נעמה

לוקח לי הרה זמן עד שאני סוף סוף מצליחה אבל , היא מביאה לי סיר, פיפי מבקשת לעשות
פתאום דניאלה מגלה את עמוד (. מלקחי הלידה הקודמת)זה מקל עלי ונותן לי תחושה טובה 

ועוד לא  5האנטיביוטיקה ושואלת מה זה אני מסבירה לה שהייתי צריכה להתחיל לקבל ב 
אולי אם לא הייתי אומרת  –איזה חננה אני )את העירוי  היא מכניסה לי –הספיקו לחבר אותי 

. אחרי שסיימנו את כל ההתארגנויות אמא שלי נכנסת(  לא הייתי מקבלת אנטיביוטיקה
אני לא כל כך סגורה על , אמא שלי מתרגשת,  0דניאלה מתפנה לבדוק אותי ואומרת פתיחה 

אני שואלת את דניאלה אם ... 8משמעויות עכשיו ובכלל בלידה הקודמת נכנסתי עם פתיחה 
אפשר לנסות לזוז קצת והיא מסכימה לנסות אני מתהפכת לכריעה אבל היא לא מצליחה 

בשלב הזה אני שואלת שוב . לחבר לי ככה את המוניטור ואני חוזרת לנקודת המוצא על הגב
מו אבל והיא הדולה שלי ואז היא אומרת משהו כ, לגבי מלווה נוספת ומסבירה לה שזו גיסתי 

תאמיני לי שקצת קשה לי ....שמא תגנוב לי הדולה את הלידה!!! )תזכרי שזאת הלידה שלך
נעמה נכנסת ואני מודיעה לה שאם אני צריכה לעבור את הלידה הזאת על (. עכשיו לשכוח

לפי  48:54השעה אגב )היא מתעדכנת על ההתקדמות שלי . הגב אני רוצה אפידורל ועכשיו

מתישהו דניאלה . ואומרת לי כל הכבוד( שוטפים SMS מקבל עדכוני הוא–הפלא של בעלי 
אני אומרת לאמא . לחבר אלקטרודה לראש של פיצית , מעלה את האפשרות של ניטור פנימי
עם אלקטרודה , התחילה בירידת מים , לידה שנייה)שלי שאני משחזרת את הלידה שלי 
כל הכבוד .)רור שפיטוצין לא יהיה פהבשלב הזה כבר ב(. שעד היום יש לי צלקת קטנה ממנה

מרימה את הראש של המיטה , בניסיון שני האלקטרודה נכנסת ואני מתלהבת !( לפיצית
ממש ישר לוקחת את הכדור ונשענת עליו עם הידיים והבטן ואני מתרוממת על הברכיים עם 

ושה לי גם נעמה ע, בצירים אני עושה גלגולים על הכדור ונחה עליו. הראש לכיוון המשענת
נעמה שואלת , אבל זה הזוי עבר מעט מאוד זמן, אני מרגישה שלוחץ לי למטה, עיסוים בגב

בודקת , ונראית די סקפטית... אני אבדוק, דניאלה נכנסת ואומרת טוב , אם אני בטוחה
אני נזכרת שרציתי להתפלל ואומרת , יאללה ממשיכים .( 49:49השעה ! )0ומוצאת פתיחה 

דניאלה שואלת אם אני רוצה איזשהו ... . כואב לי...כואב לי . אני זוכרת את כל השמות ש
זה מספיק בשליטתי ומקסימום אני  -אני מתלבטת ומחליטה לנסות גז צחוק, משכך כאבים

הוא פשוט , אין עליו  –בינתיים נעמה מראה לי הודעות שבעלי שולח לי , עוזבת את זה בצד
לא . אני נושמת את הגז צחוק, מגיע ציר. ותי מאודכל הודעה שלו מחזקת א, אלוף בזה 

מה שכן ההתרכזות בנשיפה ושאיפה מסיטות את , נראה לי שהוא כל כך משפיע עלי 
באיזשהו שלב נמאס לי מזה כי זה מצריך אותי לשכב עם . המחשבה שלי מהכאב של הציר
מה צירים ואני עוברים עוד כ, חוזרת לעמידה הקודמת . זה ואני לא יכולה להיות זקופה

אני זוכרת שהשלב בו אין לי כח וזה כבר בלתי . מרגישה שלוחץ לי עוד יותר ושאין לי כבר כח
אני מנסה , נסבל אומר שאני כבר ממש לקראת הסוף אבל שוב נראה לי שזה מאוד מהר

לחשוב אם בלידה הקודמת זה לחץ ככה ונראה לי שקצת יותר אבל אחרי עוד ציר אני לא 
היא , (4+:49!!! ) 9דניאלה בודקת כבר פתיחה , ומרת לנעמה שתקרא לדניאלהמתאפקת וא

שתי דקות אחרי זה היא מוציאה . אומרת לי לא ללחוץ כי יש שוליים שאני לא אקרע את עצמי
אני עוד מעט רואה את ?, את יודעת מה זה אומר -את ערכת הלידה נעמה מחייכת אלי

יאלה לא מצליחה עם המוניטור החיצוני למצוא דופק בינתיים נפלה האלקטרודה ודנ!! פיצית
 .ר איריס "ומבקשת לקרוא לד

והן מסדרות את המיטה כך שאני פחות או , ר איריס מגיעה "ד, אני מרגישה שיש לחץ באוויר 
) דניאלה מראה לי את הידיות של המיטה שאני יכולה לתפוס בהן וללחוץ , יותר במצב ישיבה

דניאלה מכוונת אותי עם היד , ואני מתחילה ללחוץ( לה על כך נראה לי שאמא שלי מודה



דניאלה בדיוק אומרת הנה הוא הצליח , ר איריס מבקשת שיביאו וואקום"בלחיצה השנייה ד,
ר איריס אומרת שוב להביא את הוואקום ואז לחיצה נוספת אני "אז ד. ואז חזר, לעבור 

אמא שלי   !.והנה הראש. וד את מדהימהכל הכב, לוחצת חזק והן כולן מעודדות אותי יופי
ואז שורף שורף !( ידעתי)נעמה מודיעה לי שאכן יש לה שיער  –אומרת בדמעות אני נוגעת בו 

אני רואה את אמא שלי -ואני צריכה פוקוס מה לעשות ,ולא ללחוץ -שורף וכואב כואב כואב 
שה הכי מדהימה זה נמשך ממש נצח ואז אני מרגישה את ההרג, והיא נושמת איתי יחד

היא נראית , כל הגוף של הנסיכה יוצא ממני ובגלל שאני יושבת אני ישר רואה אותה -בעולם
 ...לי קצת אפורה אבל אני רואה שהיא זזה ונרגעת

דניאלה מביאה ! ומדהים ו וואו!!! זה כל כך מרגש( 49:15השעה ),הנסיכה שלי הגיעה לעולם 
אני רואה את נעמה בזווית העין  –ת חבל הטבור אומרת שהיא הולכת לחתוך א, לי אותה 

היא . וזוכרת לשאול אם הוא עוד פועם דניאלה מראה לי שלא ומקבלת את אישורי לחתוך
כפרה עליה איזה מזל )אני רואה את הפרצוף של נעמה . אומרת לי שעכשיו זה הזמן לפיטוצין

אני מניקה את .  ושואלת אם זה הכרחי היא אומרת שלא ואפשר לחכות!( שהיא איתי
דניאלה בודקת אותי ואומרת שיש רק קרע !. כל כך חיכיתי לרגע הזה ! איזה כיף זה, הנסיכה

הולכים לשקול את הקטנה , אני מבסוטה כל כך קיוויתי לזה. קטן תפר אחד ואולי בכלל לא
  ר איריס באה"אחרי זה ד!. איזה פיצית 054+עם אבא שלה שכבר קיבל אישור כניסה 

היא תפרה אותי כל כך בעדינות וכל הזמן בדקה , אותי מסתבר שהיה קרע גדול יותר לתפור
היא גם אמרה . שלא כואב לי ואמרה לי כל הכבוד שאני מצליחה להיות נינוחה ושזה עוזר לה

איזה .לי את יודעת הייתה לך לידה מאוד מיוחדת הייתה לך אווירה מדהימה בחדר לידה
 !מתוקה

 :ולסיכום

 !!! .י אני אלופהוואו ילדת

 .קראנו לה הדסה. ' אדר ב' הנסיכה שלי נולדה ביום שני ב 

בלידה של הנסיך . אם אני משווה את הלידה הזאת לקודמת בזאת הייתי הרבה יותר נוכחת
, הפעם הכל היה בידיים שלי. והלכתי לפי מה שהיא הנחתה אותי  יותר סמכתי על המיילדת

אני , מוך על אף אחד או להיות תלויה במיילדת זו או אחרת זה לימד אותי שאני לא צריכה לס
 .זאת הלידה שלי,יכולה לסמוך על עצמי שאדע להתנהל 

איזה כיף לי שהיא גם )נעמה המקסימה . איזה מזל שהייתה לי דולה ,כמובן אין לי מילים
רה לי במשך ההיריון ובלידה ועז( תרתי משמע)שהייתה לידי יום ולילה !( הרווחתי –גיסתי 

תודה לך מקסימה . לחשוב ולהתפקס והייתה נקודת עוגן כשהכל היה לי מבולבל ולא ברור
אני ממש לא חושבת שהייתי עוברת את כל החוויה הזאת ! שליווית אותי והיית שם לידי

יצאתי מהלידה הזאת עם אמונה מאוד חזקה . בצורה כל כך טובה אם לא היית שם איתי
 .מזה בזכותךביכולות שלי והרבה מאוד 

השהייה במסדרון הייתה לא פשוטה אבל . כ החוויה הייתה לי חיובית"בסה: קצת על העמק
רוב רובם של אנשי הצוות שפגשתי היו פשוט . אני חושבת שזה יכול לקרות בכל בית חולים

אחרי הלידה כשהאחיות פגשו אותי שוב הם שמחו לשמוע שהלידה עברה מהר  –מקסימות 
אני חייבת לציין שגם אהבתי את .    וצין ואפילו קיבלתי מנעמי חיבוקיחסית ובלי פיט

. העובדה שכמעט כל השבוע שהייתי שם בדקו אותי רק רופאות נראה לי שהן הרב בצוות שם
אחד הלבטים שלי לנסוע דווקא לשם היה כי יש לפשושים שלי סיכוי גבוה לפתח צהבת בשל 

ם גם במחלקת יולדות וגם בתינוקיה היה מאוד חוסר התאמה של סוגי הדם שלנו והיחס ש
 –בפוריה השתחררתי לפני הנסיך )נעים וגם השאירו אותי שם כל עוד הדסה הייתה שם 

 (אבל יכול להיות שזה השתנה מאז זה היה לפני כמעט שנתיים  זאת הייתה די טראומה


