
 ..בערך 21השעה , הלילה שבין רביעי לחמישי, באב' ור ליאא

הרבה יותר כואב מהצירים שאני מסתובבת . אני כבר כמעט ישנה ופתאום תוקף אותי ציר
אחרי חצי שעה של   .ובכל זאת קשה לי להאמין שהפעם זה באמת -איתם כבר חודשיים וחצי

ומגלה שהצירים , צירים כואבים שלא מאפשרים לי להמשיך לשכב אני מחליטה לתזמן
אני נכנסת לפורום . ורובם נמשכים יותר מדקה, תדקו 7-ל 5מופיעים במרחק של בין 
 .ומתלבטת שם מה לעשות

 -הדולה שלי -אני מחליטה לעדכן את גיסתי 1ככה עוברות להם בערך שעתיים ובסביבות 
וגם בצירים עצמם ומבינה , היא שומעת אותי בין הצירים:(( שם בדוי)שמעתה תיקרא נעמה 

כי )אבל יש עוד זמן ( 'לדבר וישר מעבירה אותה ליכי בצירים אני לא מסוגלת )שאכן זה זה 
מחליט שנוסעים ' אחרי חצי שעה י. היא ממליצה לחכות( בין הצירים אני נשמעת מבסוטה

ומתקשר גם להורים , הוא מתקשר לנעמה( עד היום אני לא יודעת מה גרם להחלטה הזאת)
( שעוד לא בת שנתיים, נושל" גדולה"ה)שלי לבקש שיבואו כמה שיותר מהר כי בינתיים יעל 

 .כמובן איתנו

אני מקווה שבדרך הצירים יתחזקו אבל הם דווקא עושים את . אנחנו מתארגנים ויוצאים
אנחנו כבר כמעט בכפר סבא ואני מגלה לתדהמתי שההורים שלי עוד ממש   ...ההפך

אני נרגעת קצת כשאני מגלה שנעמה כבר מחכה לנו . אני מתחילה להתעצבן. רחוקים
. אבל בכל זאת מגיעה עצבנית לבית חולים ואני כבר בכלל לא בטוחה שאני בלידה, חניהב

כי מישהו צריך לשמור  -או נעמה' י -אני מתעצבנת שאני צריכה לבחור מי יבוא איתי לקבלה
אנחנו עולים וכל הדרך אני . בא איתי ונעמה הולכת להחנות את האוטו' בסוף י. על יעל

 .ני בכלל לא בלידהמתעצבנת למה באנו ושא

אנחנו מגיעים לקבלה ואני מקבלת מדבקות שכתוב עליהם שאני רווקה כי הספחים שלנו  
אנחנו , 2' אנחנו נכנסים והאחות מפנה אותנו לחדר מס. תקועים בדואר או במשרד הפנים

מבין שעדיף שנעמה תהיה איתי והם ' בשלב הזה י. נכנסים לשם ואני עדיין עם העצבים שלי
אני עונה שכן , האחות מחברת אותי למוניטור ושואלת אם אני רוצה חדר טבעי. פיםמתחל

ויעל מצטרפים אלינו וכולנו ' בינתיים י. והיא אומרת שכדאי לי לא לזוז כדי שיהיה מוניטור יפה
אני משחקת . נעמה אומרת שיש צירים יפים וגם הדופק נראה טוב. מסתכלים על המוניטור

אבל ברגע הזה אני מצליחה גם . והם לא  "הם יזהו מתי יש לי צירנראה אם "עם עצמי ב
אם היינו מגיעים כשהצירים חזקים מדי לא הייתי מצליחה לא לזוז ואולי הייתי  -לראות חיובי

( דקות 12משום מה חשבתי שמוניטור זה )כעבור שעה בערך .. נאלצת לוותר על הטבעי
אנחנו יוצאים מהחדר . וחצי 3יעה שזה היא מוד. מנתקים אותי והאחות בודקת פתיחה

כ אנחנו יושבים איתה והיא "אח . 4ואומרת , לצערי, גם היא בודקת פתיחה, ועוברים לרופאה
כאילו שניטור רציף הוא חלומה של כל )מסבירה לי שחדר טבעי זה אומר בלי מוניטור רציף 

 .ים לחדר טבעיאנחנו חותמים ומתקבל. וכל שאר ההפחדות שהיא מחויבת בהן( יולדת

האחות בקבלה אומרת שאם אני לא רוצה עדיין אמבטיה אז כדאי לחכות ולא להיכנס בינתיים 
ששם האשמתי את האמבטיה בכך שהלידה לא )אני נזכרת בלידה הקודמת . לחדר

 .ומחליטה לחכות( התקדמה

תיים אבא בינ)שם אמא שלי מחכה עם יעל ומסתבר שגם עם אחותי , אנחנו יוצאים למסדרון
טוב לי . אני מעבירה שם את הצירים ומחכה שכבר יהיו צפופים יותר וחזקים יותר(. ישן באוטו

אחרי כמה זמן נעמה מציעה לי שמן תפוז ואני . בינתיים ואני לא חשה צורך להיכנס לחדר
 ..עם העיסויים אני מעדיפה לחכות עד שיכאב באמת, שמה על השפתיים

אחותי גם איתנו ואמא נשארת עם יעל , נסים לחדר לידהוחצי בבוקר אנחנו נכ 6בערך ב
 .במסדרון



נעמה ואחותי גם , הולך עם אבא שלי לתפילה ואני עולה על המיטה ומנסה לישון' י 7ב
 ...מצליחות

כ הרבה זמן ומחליטה ללכת "ומשהו אני לא מצליחה להבין למה התפילה לוקחת כ 8ב
אני לוקחת איתי את אחותי ולי , שם' לחכות לילמסדרון לראות מה שלום יעל ואמא ולהמשיך 

נשארנו קצת במסדרון . המיילדת אומרת לי לחזור תוך חצי שעה כדי לעשות מוניטור
, ואמרה שעוד מעט יגיע רופא ויבדוק אותי, וכשחזרנו לחדר לי עשתה לי מוניטור שנשמע יפה

לה שאין התקדמות ובגלל כנראה שהוא יג( עדיין מבסוטה בין הצירים)ולפי איך שאני נראית 
זה לא שלא שמתי לב ששום דבר לא .. טוב. שאני רוצה טבעי כנראה ישלחו אותי למחלקה

אבל לשמוע שוב מהמיילדת ששולחים אותי למחלקה עושה פלשבקים לא נעימים , מתקדם
וכל פעם שהדלת נפתחת אני , בינתיים אנחנו בחדר. אבל אני מנסה לשמור על אופטימיות

 .הרופא יכנסבחרדות ש

שישב מעולף על )' ואומר שאני הבן אדם הכי מבסוט בחדר ומציע לי, בסוף הוא נכנס
הוא מציע לנו לעבור . אין התקדמות -הוא בודק אותי וכמובן. שאולי הוא יבדוק אותו( הכורסה

אבל רק באזור בית החולים כי לפני , למחלקה להניח שם את התיקים וללכת להסתובב
אנחנו עוד נשמע את הסיפור על האישה הזאת )להם מישהי שילדה במעלית  שבועיים הייתה

 (.כמה וכמה פעמים בגרסאות שונות

האחות אומרת לנו , מגיעים ומגלים שאין אפילו מיטה בשבילנו.. אנחנו עוברים למחלקה
 .לשבת לחכות ואנחנו מחליטים לעזוב את בית החולים

. י נלך לבית קפה והיא תחכה לנו קרוב לבית החוליםואנ' כולנו יוצאים החוצה ואמא מציעה שי
 .'אני מתחילה להרגיש את הגוש בגרון ורק רוצה שישאירו אותי לבד עם י

מחכים למוצא פינו ואנחנו מחליטים לרדת לבד ( אחותי ונעמה, יעל, אמא, אבא)כולם 
להאמין כשאנחנו יוצאים מטווח הראיה אני מתחילה לבכות ופשוט לא מצליחה . במדרגות

אני מרגישה שהגוף שלי בוגד בי וכבר לא מאמינה שהלידה תקרה . שזה קורה לי שוב
.. הולכים לחניון ומתלבטים מה לעשות. אנחנו יורדים למטה ושוב פוגשים את כולם. מעצמה

שתלך קצת לנוח ובשבילי זה מרגיש כמו כשלון ואני , אמא מבקשת ממני לשחרר את נעמה
, אבל אמא צודקת. עכשיו היא כבר לא תחזור כשבאמת תהיה לידהבטוחה שאם היא הולכת 

אז אני ..( בלילה ומחכה לה עוד עבודה קשה 1כזכור היא ערה מ)נעמה תשושה וצריכה לנוח 
אמא שואלת אותנו אם לנסוע הביתה עם אבא ויעל ואחותי או ... שולחת אותה הביתה

בסוף אנחנו . לשחרר אותה הביתהרוצה ' י, אני מתה להגיד לה להישאר. להישאר באזור
, לאכול', א לאמא של י"אנחנו נכנסים לאוטו ומחליטים לנסוע לת. אומרים לה שתחליט לבד

רגע אחרי שאנחנו יוצאים אמא מתקשרת . ה תהיה לידה"ולחזור כשבעז, להתקלח ולישון
 .ואומרת שהיא נוסעת עם נעמה לנוה צוף והם יחזרו ביחד כשיקרה משהו

רגע אחרי שאני עונה , ופתאום אני מקבלת טלפון ממספר לא מוכר 4ים על כביש אנחנו עול
, היא שאלה לאן נעלמנו, ואכן על הקו הייתה אתי מבית החולים.. אני מבינה שעשיתי טעות

אמרתי לה שאמרו לנו להסתובב בינתיים והיא אמרה שרק נבוא להירשם במחלקה כי 
מהגמגומים שלי היא הבינה שיצאנו מבית החולים  ..בינתיים אנחנו לא רשומים בשום מקום

לקח את הטלפון ואמר שנגיע תוך ' התחלתי כמעט לבכות וי. ואמרה שנבוא כמה שיותר מהר
התוכנית הזאת   .ואמר לי שניסע לבית חולים ונבקש להשתחרר ניתק   הוא.. רבע שעה

 ..מצאה חן בעיני ועשינו פרסה

שלחו אותנו לדבר עם הרופאה והיא אמרה לנו , ררהגענו ואמרנו שאנחנו רוצים להשתח
ושוב האישה מלפני )זה לא כדאי כי כל רגע אני יכולה להיכנס ללידה פעילה  4שבפתיחה 

אמרנו לה שנחשוב על זה ובינתיים ', וכו' וכו( שבועיים שהפעם מסתבר שילדה בכלל בלובי



 -נו ונתנה לנו חדר לבדהאחות רשמה אות(. שיהיה מאיפה לשחרר אותנו)הלכנו להירשם 
 ".רק שלא תברחו לנו שוב"

תכננו לרדת למטה לאכול אבל האחות בקשה שלא אצא .. החלטנו להישאר בינתיים
. הלך להביא לנו אוכל' אז נשארתי במיטה וי..( האשה מלפני שבועיים, שוב)מהמחלקה 

תי חייבת לקום אני לא הצלחתי כי כל כמה דקות היי. אכלנו פיצה וגלידה וניסינו לישון
, לא הצליח כי קצת קשה לישון על כורסה אז החלטנו להתחלף' וי, מהמיטה בגלל ציר

 .שלפחות הוא יצליח לישון

המשכנו . עשו לי שוב מוניטור ולא היה נראה שקורה משהו 3אחרי החלפת המשמרות של 
ע לייצר לידה שכנראה הגוף שלי לא יוד' לנוח ולהמתין להתפתחות ובין הצירים אני בוכה לי

מחליט לנצל את הזמן כמו שהוא תמיד ' י.. בעצמו אם זאת כבר הפעם השניה שזה קורה
כ אומרים פרק שירה "אח, עושה בזמנו הפנוי ואנחנו מתחילים ללמוד משניות מסכת ברכות

 6הזמן עובר ובערך ב.. עכשיו אנחנו בטוחים שיצא לנו ילד צדיק. ומקנחים בתיקון הכללי
דקה אחרי השיחה . ולא מצליחים להחליט מה עושים, מדברים עם נעמה ואמא בערב אנחנו

כ החלטנו שנמאס לנו "דקות אח 1, אז שיבואו 7אני שולחת להם הודעה שיש שעת ביקור ב
אז שלחנו להם הודעת ביטול כי אנחנו הולכים לבקש , ושאפסו הסיכויים שזה יקרה היום

 .להשתחרר

היא שאלה אם יש . ת ונעמה התקשרה שוב לשאול מה קורהאמא יצאה בטרמפים לכיוון הבי
שינוי בצירים אמרתי לה שהם יותר חזקים אבל לא יותר צפופים ועדיין לא קשה לי ביניהם 

אם לא כדאי לקחת כדורים הומיאופתיים שהיו לי   שאלתי אותה..( מבסוטה כבר לא הייתי)
 .ריך ואין שום סיבה לזרזהיא אמרה לי שהכל מתקדם כמו שצ, בתיק ויכולים לזרז

בדיעבד אני חושבת )לא הבנתי איך היא אומרת כזה דבר אבל זה עודד אותי מאוד 
 ..(.אבל לא נקדים את המאוחר. ומתוך כך גם בגוף, שהמשפט הזה גרם לי למהפך בתודעה

הוא , בינתיים הוא בא וביקשנו להשתחרר, כל השיחה הזאת הייתה בזמן שחיכינו לרופא
ממש לא מומלץ אבל הוא לא יחזיק אותנו בכוח ואמר שאולי כדאי לבדוק קודם אמר שזה 

התיישבנו על . החלטנו שאולי באמת כדאי למרות שלא האמנתי שיש שינוי, פתיחה
ובלב שלי התפללתי שזה יקח לו כמה , הכורסאות במחלקה וחיכינו שיהיה לו זמן לבדוק
אחרי כמה דקות ... משמעותית כמובן גדלשיותר זמן כי ככל שהזמן עובר הסיכוי לפתיחה 

והלכנו איתו לחדר ..( ותפס אותי באמצע חתיכת פיצה שנשארה לנו ממקודם)הוא בא 
, התחלתי להתכונן ואז היה לי פיפי אז הלכתי לשירותים וגיליתי שיצא לי הפקק.. בדיקות

 .קיוויתי שזה מבשר טובות

בטח )אנחנו לא הולכים הביתה  -בקיצור, 6הרופא בדק ואמר שיש התקדמות וכמעט , חזרתי
אותי זה ממש לא שימח כי גם בלידה , הקוראים צוהלים משמחה למקרא שורות אלה

ומכאן ועד פיטוצין , וחצי 4חזרנו לחדר לידה והמיילדת טענה ש, 6הקודמת הרופא אמר 
 ..(הייתי בטוחה שההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה. לווריד הדרך הייתה קצרה ביותר

והתקשרנו לנעמה , 6ובינתיים שלחנו לאמא הודעה שהרופא אמר , חזרנו לחדר להתארגן
כ ראיתי את הרופא "שניה אח)לעדכן אבל הבהרתי לה שאני לוקחת את זה בערבון מוגבל 

האחות נתנה לי חלוק ואמרה שאני ..( מאחורי הוילון וקיוויתי שהוא לא שמע את השיחה
וונתי להשתמש בחלוק אז פשוט התחלנו ללכת לכיוון חדרי לא ממש התכ, חוזרת לחדר לידה

עם מה את מתכוונת "האחות לא הבינה מה אני עושה ואמרה לי ללבוש את החלוק , הלידה
שמתי על עצמי את החלוק ויצאנו מחויכים . הבנתי שכבר עשינו יותר מדי בלאגן" ?ללדת

 .לעבר החדר הטבעי

 -הרגע המכריע בשבילי -ה למוניטור ובדקה פתיחההיא הקשיב. הגענו וקיבלה אותנו מוניק
הבנתי שהפעם אני באמת " ברגע שירדו המים את יולדת, 6וחצי  5, יפה מאוד"ואמרה 



למזלי היא לא הספיקה להתרחק הרבה אז היא שינתה כיוון לבית , התקשרתי לאמא.. בלידה
 .חולים

הלך למנחה ' י!"(. שאני באה את לא יולדת עד)"דברתי עם נעמה והיא אמרה לי שהיא בדרך 
ואמרה שאם , ורגע לפני שנשארתי לבד עם הצירים מוניק שאלה אותי עם אני רוצה גז צחוק

באותו רגע הרגשתי שהפעם אני רוצה לחוות את הלידה במלא , כן אני צריכה לעלות למיטה
תי נשארתי לבד בחדר והתחלתי לדבר עם התינוק שלי וביקש.. בלי שום טשטוש, עוצמתה

הם עוד לא לגמרי בלתי נסבלים , בינתיים היה טוב לי לבד עם הצירים.. ממנו שיבוא לאמא
 ..אני קופצת על הכדור או נשענת עליו או על כל דבר אחר, ואני מצליחה להתמודד איתם

האמת שלא ממש , חזר מוניק נכנסה ואמרה שברגע שיורדים המים לעלות למיטה' אחרי שי
אבל ויתרתי על הפנטזיה הזאת ורק אמרתי לה שאני לא מתכוונת  רציתי ללדת על המיטה

סוף סוף היה מי שיעזור לי פיזית , ואז אמא נכנסה וכמה דקות אחריה נעמה. ללדת בשכיבה
 .ברוב הצירים נעמה עיסתה לי את הגב או הסבירה לאמא איך לעשות את זה -עם הצירים

שאני שוכחת לנשום אז היא באה מולי  ,כנראה לפי הרעשים שעשיתי, בציר אחד היא קלטה
ואני אשאר )וכך אנחנו מעבירים צירים כשאני די עקבית עם התנוחה שלי . ופשוט נשמה

 - אני עומדת על הברכיים ותופסת בדבר הכי קרוב -(עקבית איתה עד שהתינוקי יחליט לצאת
גשתי שזאת אמא קצת דאגה לברכיים שלי אבל אני הר.. אם זה כדור או מיטה או בן אדם

 .התנוחה הכי נוחה לי

נעמה הבינה שכנראה , עד שהגיע ציר שפשוט לא יכולתי לשאת ונתליתי על הצוואר של אמא
 7-8המיילדת אמרה לי לעלות למיטה ואמרה שאני בפתיחה .. זהו זה והלכה לקרוא למיילדת

הבנתי  לא. ואז בדקה גם פתיחה תוך כדי ציר ואמרה שאפשר להתחיל ללחוץ כשאני רוצה
פתאום נהיה כואב ברמות שאי אפשר . וגם הרגשתי שאני לא רוצה כלום 7-8למה ללחוץ ב

, על המיטה והחזקתי במשענת ופשוט הרגשתי שאני לא יכולה יותר 6עמדתי על . לתאר
צרחתי כל מני דברים מביכים כמו שיוציאו אותו כבר ממני ושאני רוצה ניתוח ושאני לא עושה 

ואני )ובעיקר צרחתי שאני לא יכולה "..( בלי נדר"כדי מתלבטת אם להגיד  ותוך)את זה יותר 
וגם , מוניק אמרה לי ללחוץ ואני הרגשתי!"( את כן יכולה"מאחורי הוילון ' שומעת את י

ואז היא ביקשה ממני לשכב על הגב כדי שהיא תראה מה . שאני לא מצליחה ללחוץ, אמרתי
ידעתי שבאותו רגע אני , כולתי יותר והסתובבתי חזרהקורה אבל אחרי חצי דקה על הגב לא י

לא שזה תענוג כזה גדול אבל אני די בטוחה ), מוותרת על האפשרות שהיא תחתוך אותי
באותו רגע כבר לא היה ( שבלידה הקודמת החתך היזום מנע ממני קרעים יותר גרועים

 .כל מה שרציתי זה שהוא יצא, אכפת לי להיחתך

' י"צרחתי וצרחתי ואז נעמה שאלה אותי אם אני זוכרת איך קוראים לשלב הזה אז צרחתי 
לקח לי כמה , פתאום שמעתי את עצמי אומרת שאני צריכה להתפנות!". ?!?מה עשית לי

שניות לקלוט מה זה אומר והתחלתי ללחוץ בכל כוחי ואז שאלתי אם כבר רואים ראש והן 
ץ אז לחצתי את נשמתי וממש הרגשתי את התינוק יורד ואז הרגשתי שוב לח, אמרו שכן

וגם כשכבר נגמר הציר לא הפסקתי ללחוץ כי פחדתי שזה יגרום , וידעתי שעוד רגע זה נגמר
 .לו לעלות בחזרה

ובפעם )המשכתי ללחוץ בכל הכוח וחיכיתי להרגשה של הצריבה הנוראית ששמעתי עליה 
אותו יוצא ולא הייתה שום הרגשה של  ואז הרגשתי( הקודמת פספסתי בגלל האפידורל

שמעתי את כולם אומרים כמה שהוא מתוק . כאב כלשהו אלא רק הקלה עצומה  צריבה או
מוניק כבר חתכה לו את , הסתובבתי ואכן ראיתי יצור מתוק מכוסה בדם( ?איך הם כבר ראו)

החזקתי אותו .. ואז התיישבתי והיא נתנה לי אותו( ויתר על הזכות' אחרי שי)חבל הטבור 
 .וגם אמרתי לו את זה.. ופשוט הרגשתי שהוא שווה את הכל

 


