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האמת ,אני לא יידעת איך היא עושה
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למקלחת אתחנה־פייגע וחיה־
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היום

המטורף

בשמחה

ובאהבה"

אלוני

לעגלה?״ סבתא אלכסנדרה
לחיתולים?
"נקבל כסף
מתלוננת.ילדים זה כיף ,זה שמחה ,זו ברכה .ותאמיני לי
שאני יודעת על מה אני מדברת.גדלתי כבתיחידה״.
מקשה.״לא .אז בשביל מה זה טוב? עדיף להצטלם לטל־
$TS1$לטלוויזיה$TS1$.
וויזיה.
$DN2$לטלוויזיה $DN2$.אנחנו לא צריכים לשלם כסף כדי לראות את הת־
$TS1$התמונות$TS1$
לקנות*.
$DN2$התמונות$DN2$שלנו .את העיתון נצטרך
מונות
יום
גברת ,תפ זיקי
שכאשרצילצלתילבעלה וביקש־
$TS1$וביקשתי$TS1$
אני מספרת לבתיה
הרמטכ׳׳ל
להתייעץ איתה .אמר שהיא
$DN2$וביקשתי$DN2$ראיון ,הוא ביקש
תי
לוי־בנבנישתי חיה
משפחת
בקריית־מלאכי ,בדירה
של הבית.
שכורה בת  97מ״ר ,באושר שמחפה על המחסור בעושר.

האחרת תלתה
ביד
$DN2$וחיהמושקא $DN2$בנות הארבע ,שחזרו מהגן עם ערימות שלחול,
מושקא
״הוא שר החוץ ואני שרהפנים" ,היא רוטנת .״זה נכון,
וביר האחרתמילאה אתצלחותהאוכל.
בני המשפחה הם אברהם ,)43בעל תשובה ,שףבמקצועו;
אחת
כביסה .ביד
אשתו בתיה 33
לעברן -״היום יששניצל,
"בואו ,צדיקותשלי" ,קראה
); בתה מנישואיה הראשונים ,מנוחי ;)13
אבל אם אניהרמטכ״ל ,אז מנוחי ,בואי ,אני אתן לו עם
הובילה למקלחת
המטאטא בראש״.
אמה
לצדיקות".
ומלפפון .ארוחת בריאות
אורז
אלכסנררה ,שעלתה בעקבותיה מאוקראינה; וששת
ושוב מהדהד הצחוק בין הקירות .חנה ,חיה ושימי המ־
$TS1$המסבים$TS1$
בעודה מדברת ,נפתחההדלת,
שלישיות .ללא הפריות מבחנה
ילדיהם המשותפים :שתי
לוי־בנ־
$TS1$לויבנבנישתי$TS1$,
ובעלה ,אברהם
את הבנות ,ביד
$DN2$המסבים$DN2$לשולחןמנצלים את ההזדמנות כדי לחפש סוכרייה.
סבים
$DN2$לויבנבנישתי $DN2$,הגיע מהגן עם אחיהן
בנישתי,
שתי
שלישייה.לפני ארבע שנים
לשלישייה,שמעון־אהרון,
הםהולידו פעמיים
האחרת מילאה
שילת ושני אחיה ,המכונים ״פצפון״ו״קטנצ׳יק״ ,מנמנ־
$TS1$מנמנמים$TS1$
המכונה שימי" .חסיד
שני בנים ובת.
בנותובן.לפני חודש
שלי" ,היא עטפה אתהילד בנשיקות.
מים
בעוד אני צופה במחזהבעיניים פעורות הרי לששת
מלובביץ׳.
זה נס ,הם בטוחים .נס משמיים .בזכות הרבי
$DN2$מנמנמים $DN2$על הספה .חוש הומור יש לאמאשלהם .בבית אחר ,עם
צלחות .״בואו,
אורח חיים אחר ,משפט כמו זה היהיכול להצית מריבה,
בזכות ההשגחה הפרטית .הרי בשנים הראשונותלני־
$TS1$לנישואיהם$TS1$
ילדיי נהגתילומר שאני לא אמבה ושאיננימסוגלתלה־
$TS1$להתחלק$TS1$
צדיקות
תחלק
אבל
$DN2$לנישואיהם $DN2$לאהצליחולהביא פרי בטן" .במשך חמש שנים
שואיהם
$DN2$להתחלק $DN2$ולמלא את כל דרישותיהם בבת אחת התחולל
כשאברהם מרים אתזרועותיו,כאילו שהוא נכנע,
ומכריז"איזו אישה יפה ישלי ,את כל מעשיה אני מקבל
לשני" ,מספרת בתיה .״זה
וחצי נדרתי מביתחולים אחד
הפלא .מהחדר הסמוך בקעהפעייה .ואחריה עוד אחת .וגם
קראה
שלי׳׳,
באהבה״ נעלמים אותות הכעס מפניה .עוד נס קרה.
השלישית לא איחרהלבוא.
אמר לילעשות עוד בדיקה ,זה אמר לי לרדת במשקל,
״כשצוחקים לא כועסים .אבל פעם לא צחקתי כל כך
לחלום ,זה לאיקרה׳ .אז
וכולם אמרולי:׳גברת ,תפסיקי
״שני חסידים וצדקת!״ הריעה האם ,ומיד הכינה שני
הרבה" ,מספרת בתיה.
בקבוקים .היא רצהלחדרם ,שלפה מהעריסות שני תי־
$TS1$תינוקות$TS1$
התפללתי .וביקשתי .וזכיתי .פעמיים .זו ההוכחה לכל
אלה שלאמאמינים".
בשמות
$DN2$תינוקות $DN2$ממין זכר בני חודש ,שעדיין לא נקראו
נוקות
פתאום היא מזדקפת ,מותחת את צווארה ומרחרחת.
המאשר בריתמילה ,והור־
$TS1$והורתה$TS1$
מפני שטרם הגיעו למשקל
בטראומה גדולה
הייתי
שמסתובבת בדי־
$TS1$בדירה$TS1$
״מנוחי״ ,היא מזעיקה את בתה הבכורה
שילת־הודיה .היא
$DN2$והורתה $DN2$לבעלה להביאלסלון את אחותן,
תה
רה
התיישבה על הספה השחורה ,מתחת לתמונת ענק של
היאנולדה בקייב ,״בבית מסורתי״ כהגדרתה" .לא
$DN2$בדירה $DN2$הצפופה עם מטאטא ,״רציתלשרוף אתהחולצהשלד?
שמרנו שבת ,רק פסח וראש השנה ,וכבת יחידה זה היה
מלובביץ׳ ,וכשהשליישיה השנייה הונחה בחיקה,
הרבי
השארת אותה על הפלטה של שבת?"
דולקת״ ,מנוחי מצטד־
$TS1$מצטדקת$TS1$.
״וואו ,לא ידעתי שהפלטה כבר
החלהלפעול בתנועות זריזות .הניחה שני בניםלימינה
הסיוט של החייםשלי .אמנם בשבתות נסענולסבתא ,ושם
פגשתי את בני הדודים והיה לי עם מי לשחק ,אבל ככל
$DN2$מצטדקת $DN2$.״אמא ,איר ניחשת? יש לך עיניים בגב?״
קת.
ולשמאלה,ולפני שתחבהלפיות הקטנטנים בקבוקים עם
שנשאב מראש ,כיסתה את פלג גופה
חלב אם
שגדלתי ,הבנתי שילדה יחידה היאילדהבודדה״.
משפט
״לא ,אבל יש לי אף״ ,זורחת בתיה ומוסיפה
העליון
וחלצה שדלתינוקת.
עסיסי ברוסית.כולם צוחקים בשמחה .הנה ,עוד נס קרה.
שאלת את הורייך למה המ לא הביאו לך אח או אחות?
"אני לאיכולהלהגיד שזהקל״ ,היא אומרת .״זה קשה
"מה פתאום .בחינוך הרוסי לאשואלים שאלות חצו־
$TS1$חצופות$TS1$.
שלנו?״ בתיה
לעיתון על כל הניסים
״אבל למה לספר
$DN2$חצופות$DN2$.אולי הקריירה הייתה אצלם במקום הראשון .אבא שלי
רוטנת.
וזה מאוד־מאור מורכב .בכל רגע ,בכל שנייה ,אני כבר
פות.
עבד בתור נהג אוטובוס ,אבל הוא לא היה סתם נהג ,הוא
הנס״,
מתכננת את הצער הבא ,אבללעולם לא תשמעי אותי
להודות
״כרי
מטעיםבעלה.
על
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את הקווים.

ואמא שלי עבדהבמפעל ,אבל
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ובישלתילאחרים .מה לא עושים כשיש ילדה
להאכיל.לפעמים הכסף הספיק רק לשכר דירהולא
נסת
$DN2$הכנסת$DN2$
התלוננתי .אני אחת שתמיד
כסףלאוכל ,אבל אף פעם לא
שצריך

בשבת

£-

בבוקר אני הייתי חוזר

עייף וסחוט,ואילו

הביתה

ממסיבה או מהים,

לא
בת  12אבא נפטר מהמחלה
מברכת על מה שיש .גם מעט זה הרבה".
לבד ,ואמאאפילו לא חשבה על פרקב׳ .היא הקרישה את
שנתיים אחרי גירושיההחלו השדכניםלצלצל".כולם
כל חייה
בשבילי״.
אמרולי :׳את צריכהלבנות לעצמך משפחה ,אישה גרו־
$TS1$גרושה$TS1$
החליטה בתיה("ישלי גם שם ברוסית,
כשהייתה בת
זרמים עד שמצאתי את התשובות הנכונותבחב״ד״.
$DN2$גרושה $DN2$זה לאמכובד׳.לכולםעניתי:׳תעזבו אותי ,הספיקה
שה
אבל אני לא רוצהלהגיד אותו כי הוא מזכירלי דברים לא
לי טראומה אחת׳ .שדכנית מלוד התלבשהעליי חזק .כל
טובים״) ללמוד בפנימייה של חב״ד .״אני לא יודעת אם
החלטתי ,או שפשוט לא הייתהלי ברירה .גמרתי את התי־
$TS1$התיכון$TS1$,
שבועצילצלה .אמרתי:׳לא ,תודה .אני לא מחפשתבעל.
מתחת לשולחן
mw
mv
מחפשת אבא טוב
אני
$התיכון $DN2$,רציתי ללמוד חינוך,להוציא תעודת גננת מוסמכת,
כון,
לילדה׳ .עברו עור כמה שבועות
צילצלה .הפעם היא אמרה :׳מצאתי
והשדכנית מלוד שוב
אבל בקייב לא פותחים כל דלתלפני יהודייה ,בטח לא
הפגישה הראשונה בין בתיה לאברהם נקבעה בביתה
בעלך ,הוא עלהקו׳ .קראתי לאמא שלילטלפון כדי
את
ובלי כסף.לכן ביררתי ומצאתי את פנימיית
כשאת יתומה
של המשפיעה.
״אצלנו ,בחב״ד ,לכל ארם יש משפיע,
שהוא הרב הפרטי
חב׳ד .הסברתי לאמא ששם יהיהלי גג מעל הראש ,בחינם,
והפסיכולוג הפרטי" ,הוא מסביר.׳׳המ־
$TS1$׳׳המשפיע$TS1$
שגם היא תשמע איך הואנשמע".
ילדים,
׳כיוון ששניכם גרושים ,ויש לכם
$DN2$׳׳המשפיע $DN2$שלי אמר:
לוי־בנבנישתי שהפךלבעלה כז־
$TS1$כזכות$TS1$
על הקו היה אברהם
שייתנו ליאוכל .אמרתי לה שלא תדאג ,שזה מקום של
שפיע
$DN2$כזכות $DN2$המשפט הראשון שאמרלה :״את ואנינוכל להסת־
$TS1$להסתדר$TS1$,
כות
עליי שלא אלך חסוחלילה עם איזהגוי.
חובהעליכםלהכיר זה אתזו הרבה יותר מרווקיםשיכולים
יהודים שישמרו
$DN2$להסתדר $DN2$,אבל אםהילדה שלך לא תקבל אותי ,לא יהיה לזה
דר,
ושם ,תוך כדילימודי חינוך התחלתילהתחזק .כל התל־
$TS1$התלמידות$TS1$
להסתפק בהיכרות שטחית .אתה חייב לבקר אצל המש־
$TS1$המשפיעה$TS1$
$DN2$המשפיעה $DN2$של בתיה כדי לראות מה זה משפחה ואיך מתנהל
המשך".
$Dהתלמידות $DN2$התחזקומאוד״.
מידות
פיעה
לוי־בנבנישתי ידע על מה הוא מדבר .הוא עצמו
ילדים׳ .הסכמתי מיד .במשך חודש הפכתי
בירושלים ,בקטמונים,
היה אז גרוש עםילדה.״נולדתי
בגיל  19הגיעה לישראללראשונה בחייה ,מטעם הפ־
$TS1$הפנימייה$TS1$.
זוג חסידי עם
לאורח קבוע בבית המשפיעה שלבתיה״.
הבכור מבין שישה אחים .זה היה בית לא דתי של דור שני
למדנו,
$DNהפנימייה $DN2$.״גרתי שלושה חודשים במכללה
נימייה.
באלקנה;
ללוד ,אמא הכניסה אותי
לשואה.בגיל שלוש עקרו אותי
פגישתם
שניהם פורצים בצחוק כשהם משחזרים את
טיילנו והתאהבתי בארץ .כשחזרתי הביתה הודעתי לאמא
הכנסת
הראשונה שנערכה בערב שבת.׳׳הלכתי לבית
למטבח התוניסאי שלה וביקשה ממני
עליי:׳השתגעת?׳ אבל אני
לעזור ,וככה נטמעה
עלייה .היא צעקה
שאני עושה
עםבעלה של המשפיעה ,ובסיום התפילה חזרתי
בי האהבהלמטבח״.
לביתו,
לא אחת שמוותרת .איך שקיבלתי את התעודה,עליתי
שאליו הגיעו בתיה ומנוחי ,שהייתה אז בת שלוש .בתיה
כיום הוא עובד כשףוכמנהל מחלקת הבשר במסעדת
לארץ ,לכפר חב״ד,ולמדתי בבית רבקה .ישלי שתי תעו־
$TS1$תעודות$TS1$
אמרהלה :׳תגידי שלום
כדיתא בהימורים .״כשרה,כמובן״ ,הוא מרגיש.
$DNתעודות $DN2$של גננת ,אבל לא עבדתי במקצוע שלי כיבגיל 20
דות
לדוד׳ ,אבל השובבה עשתה פר־
$TS1$פרצוף$TS1$
בגיל  24נישאלראשונה .״הכרנו בצבא ,וחשבתי שה־
$TS1$שהגיע$TS1$
לקריית־מלאכי.
$DN2$פרצוף $DN2$ואמרה שהיא לא רוצה .עשינו קידוש,נטלנו ידיים,
צוף
התחתנתי ,בשידוך,ובעקבותיו עברתי
קי־
$TS1$קיבלתי$TS1$
$DN2$שהגיע $DN2$הזמן להסתדרולהקים משפחה ,אבל הקשר הזה לא
אומללים .אחרי עשרה חודשים
״היו לי נישואים
מתחת
התיישבנולאכול ,ומה עשתה מנוחי? התיישבה
גיע
לא כשרה,
$קיבלתי $DN2$גט ,ברוך השם .מנוחי הייתה אז בת חודש .הייתי
בלתי
לשולחן .קמתי ,ביקשתי סליחה מכל הנוכחים ואמרתי:
צלח .הייתה לי אז מסעדה בכפר שמריהו
כמובן
בטוחה שהיא תישאר בת יחידה .כמוני.אפילובחלומות
׳איננייכול להמשיךבארוחה׳.
נתתי למסעדה את כל החייםשלי ,וזה בא על
"לקחתי את הצלחת שלי ושל מנוחי ,ירדתי
והילדה ,שהיא כיום בת  15וגרה עם אמא
חשבון האישה
הבלהה לא הסכמתי לחשוב על חתונה שנייה .הייתי בט־
$TS1$בטראומה$TS1$
מתחת
בהרצליה״.
שלה
גדולה״.
ראומה
$DN2בטראומה$DN2$
לשולחן וכל הארוחה ישבתי שם ,איתה .שם נוצר ביני־
$TS1$בינינו$TS1$
ממה
התפרנמת?
החזרה בתשובה הייתה אחרי הגירושים .״גרתי אז בנ־
$TS1$בנווה$TS1$
נו
שהאדימה
$DN2$בינינו $DN2$הקליק הראשון .כולם הסתכלו על בתיה,
ווה
במשק בית .ניקיתי בתים של אחרים
$DN2$בנווה$DN2$עמל ,בשכונה שלבעלי תשובה,והסתכלתי
"עברתי בעיקר
עליהם.
ממבוכה .היא רצתהלקבור את עצמה .כשהארוחה הס־
$TS1$הסהאם$TS1$
הייתה

סתםפועלת,

היא הייתה

האחראית .כשהייתי

ההיא .סרטן .אמא ואני נשארנו

נשאר

^^^

השכנים הדתיים היו יוצאים מבית הכ־
$TS1$הכנסת$TS1$

מחויכיםורגועים .התחלתי לתהות מה ההבדל
האם
$DN2$הסהאם$DN2$
בתשובה לא באה באמצעות רבנים,
לבינם .החזרה שלי
שכשפניתיאליהם,נעניתי :׳אם לא תשמור מצוות,
מפני
קשה,
בגיהינום׳ ,ואני לא מאמין בהפחדות .עברתי כמה
סופך
ביני

בתיה:

אבל לעולם

לא
מתלוננת .ילדים
תשמעי

אןתי

זה כיף .ותאמיני לי
שאני

על

יודעת

מה אני

מדברת .גדלתי
כבת יחידה״
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הםנאלצולעבור

שוב את כל סיבוב הבדיקות המתיש,

התהליר בבשורה טובה.״הביוץ שלי
אבל הפעם הסתיים
נקיים׳" ,מספרת בתיה" ,והרופא נתן לי זרי־
$TS1$זריקות$TS1$
היה ב׳שבעה
השבחה
השני
קות
$DN2$זריקות$DN2$
בחודש
המחזור.
להסדרת
והזרעה
עשינו
שלישייה״.
וזכינו .נס.
״בהתחלה

שמעי תאומים״,

אברהם" ,והרופא

מדייק

אמרלבתיה:׳זה היריון יקר ,אני

לא

רוצה שתעבדי ,את

חייבתלהיותבמעקב׳ .הוא לא הבין למה אני שומע

האזהרות האלה

ונקרע מצחוק.

את

אמרתילו:׳דוקטור ,תסת־
$TS1$תסתכל$TS1$

שלא

כל
$DN2$תסתכל $DN2$על
המסר',
שניים יש שם ,אלאשלושה .הרופא אמר:׳מחובתילהציע
לכםדילול של עובר אחד׳ .בתיה ואני הסתכלנו זה על
ורק אז הוא ראה את מה שאני ראיתי

זו ואמרנו ביחד :׳בשום פנים ואופן .אםהתפללנו לילד
אחר ,והקדוש ברור הוא זיכה אותנובשלושה ,מי אנחנו
שגדלל?׳ הרופא אמר:׳זה מחייב שמירהמלאה׳ .הסכמנו.
לזוז מהמיטה״.
לא הרשיתי לבתיה
במחצית ההיריון פקדו אותה דימומים,האולטרה־
$TS1$האולטרהסאונד$TS1$
$DN2$האולטרהסאונד $DN2$חשף שני עוברים ואברהם מיהר אל הרבי שלו
סאונד
אברג׳יל .״נכנסתיאליו בדמעות ואמר־
$TS1$ואמרתי$TS1$:
בנתיבות ,יורם
שלישייה ,ועכשיו ראינו רקשניים',
$DN2$ואמרתי$DN2$:׳לאשתי הייתה
תי:
הוא הרים את זרועו ואמר:׳שלישייה הייתהושלישייה
תהיה׳ .למחרת חזרנו לביתהחולים ,והנה ,נם .שלושה
עוברים״.

בשבוע ה־ 33ושלושה ימיםהובהלה בתיהלניתוח

קי־
$TS1$קיסרי$TS1$.

השלישייה

$DN2$קיסרי" $DN2$.האמת ,קיוויתי ללידהטבעית" ,היא מחייכת ,״אבל
סרי.
חיה־מושקא שכבה אצלי על הסרעפת .הזעיקו שלושה
צוותים ,קראולמרדיט ,ואת השאר אני כבר לאזוכרת".
ושלושת התינוקות היו בחוץ" ,מתמוגג
 45דקות
אברהם .״גם אני הייתי בחוץ ,מאחוריהדלת .ואם מישהו לא
מאמין בניס־ם ,אז הנה עוד הוכחה:לפני חודש ,כשהגענו
M₪₪mma^₪₪m₪₪₪₪₪₪₪₪₪m₪am₪₪₪₪₪₪₪am
m₪₪₪₪₪m.
ללדת אתהשלישייה הנוכחית ,אותו צוות חיכהלנו שם".
שמטון־אהרון" .תמיד יש להם  1n duלש\
ורויה־מושקא והבן
רונה־פייג!/
הבנות
הראשונה:
"\71
החודשים
הראשונים בתיה
בשלושת
התעקשה
והצליחה להיניק את שלושת התינוקות .״אני דוגלת
בסדר״ ,היא אומרת ,״וכשיש לר שלושה תינוקות במכה
׳סליחה ,אבל אותך כבר
תיימה פניתי אל בתיה ואמרתי:
אחת ,חייבים לשמור על סדר .הסתכלתי על האחיות כפ־
$TS1$כפגייה$TS1$
ראית־ ,הארוחה הזאת נועדהלהיכרות עם בתר /והרגשתי
$DN2$כפגייה $DN2$שמשתלטות על כל כר הרבה תינוקות ,והתחלת־
$TS1$והתחלתלעבוד$TS1$
גייה
שהיא שמחה״.
אברהם" :בלידה
האב
$DN2$והתחלתלעבוד $DN2$כמותן .כל שלוש שעות אנימאכילה .אם התינוק
לעבוד
מנוח־ מסמיקה .״האמת ,אני לא זוכרת שאברהם ואני
עוד לא בוכה מרעב ,אני מעירה אותו כדי שיאכל בזמן.
לשולחן ,הייתי קטנה״ .עלבעלה של אמה
ישבנו מתחת
הראשונה שלושת
עוברות עשר דקות ער שאני גומרתלהאכיל את הראשון,
הרשמיים
היא אומרת :״אברהם הוא האבאשלי .בניירות
התינוקות היו בחוץ תוך
לשלישי .גםלנו יותר קל ככה.
ואז אג־ עוברתלשני וממנו
הביולוגי שלי שאני
משפחה אחר ,של האבא
יש לי שם
אנחנו יודעים שהילדיםאוכלים בחצות ,בשלוש ובשש
בקושי רואה ,אבל ביומן של הכיתה אני כתובה בתור מנו־
$TS1$מנוחי$TS1$
 45דקות .גם אני הייתי
בבוקר .כשאני גומרת להאכיל את האחרון ,מתחיל היום.
לוי־בנבנישיתי ,וככה אני גם מציגה את עצמי .הוא זה
חי
$DN2$מנוחי$DN2$
בחוץ ,מאחורי הדלת.
לישון".
לבין אני מספיקה קצת
בין
שמגדלאותי".
הראשונה
״קצתמאוד" ,מעיר אברהם" .עםהשלישייה
אמה לא מיהרה להינשא שוב.אפ־לו ערב החתונה,
הנוכחית אותו
בלידה
היו ימים שלא ידענו מתי היוםמתחיל ומתיהלילהנגמר".
לוי־בנבנישתי,
פגישתה
חודשיים אחרי
הראשונה עם
צוות חיכה לנו בבית
׳׳לפני כמה
״זה קשה ,ברור שזה קשה" ,אומרת בתיה.
רצתה לבטל" .לא רציתי לעשות צרות לאברהם״ ,מס־
$TS1$מסבירה$TS1$
ימים שמתיפלפליםממולאים על האש ,נרדמתי תור כדי
$DN2$מסבירה $DN2$בתיה.״ידעתי שהוא איש טוב ,אכל מנוחי הייתה
בירה
החולים .זה נס"
הנקה והתעוררתי מהריח .הסיר נשרף .מזל שלא שרפת־
$TS1$שרפתאת$TS1$
הדבר הכי יקר בחייםשלי,ולא הפסקתי לשאול את עצמי
את
אם הוא יהיה אבא טובלילדה .חברה שלי באה לכאן כדי
$DN2$שרפתאת $DN2$כל הבית .אבלכשהילדיםמתחיליםלגדול הם מע־
$TS1$מעסיקים$TS1$
$DN2$מעסיקים $DN2$את עצמם .הם אף פעם לאלבד .אני אף פעם לא
סיקים
לעזור לילהתארגןלחתונה ,ואני התפרצתיעליה וצעק־
$TS1$וצעקת;$TS1$
לי׳ .תמיד יש להם עם מ־ לשחק.
$DN2$וצעקת;$DN2$׳בשביל מה אני צריכה את זה? אני מצלצלת לאברהם
ת־;
שומעת :׳אמא ,משעמם
זה לא בא על חשבון חברים מבחוץ ,מהגן ,אבל חבר שיש
האולם׳ .חברת שלי תפסה אותי בידושאלה,
שיבטל את
לר בבית הרבה יותר טוב מאורח״.
נורמלית?׳
׳את
׳כולם
״פרצתי בבכי ואמרתי שאני פוחדת .היא אמרה:
מבינים את הפחד שלך ,אבל אם את אוהבת את הילדה
בחודש
שק
הקצבה988 :

שלר,

לא

את

רוצה

שהיא

תגדל

במשפחהנורמלית ,עם

התובנה הזאת הניעה אותםלנסות היריון נוסף.״רצי־
$TS1$״רצינו$TS1$
$DN2$״רצינו $DN2$בן ,שיהיה חברלשימי״ ,הם מסבירים .״יש לו שלוש
נו

אבא ועם עוד אחיותואחים?׳ ככה היא ש־כנעהאותי״.

1€$
כשההריומת

$TS1$המחזור$TS1$
המח־
אחיות״ .גם הפעם הם הסתייעו בזריקות להסדרת

נד177 ,־ו

$DN2$המחזור $DN2$החודשי,
זור

כסף לא עמדלרשותם ,אבל הקהילה
לנו כשמוכר הרהיטים הסכים למכור לנו
מיטות להדר השינה בשליש מחיר" .גם צלם החתונות
נתן הנחהגדולה כששמע שמדובר בשני גרושים שרוצים
בקריית־מלאכי.
לבנות בית חדש .החתונה נערכה באולם
תמכה" .נס
סט

של

קרה

שתי

הוא

שאנחנו

הרחם .שוב אמרנו :׳בשוםאופן׳.
עד השבוע

שנה־שנתיים,

כשאברהם ואני ראינו

מספרת בתיה.

״הסתובבתי אצל

המון

רופאים ,ואף אחד לא
שמנה .לא תמיד שמתי לב
פעם שההיריון לאנקלט ,פיציתי את עצמי והגעתי
למשקל של יותר מ־  100ק״ג .כל רופא שראה אותי
עלייר כל כך
אמר:׳איר את רוצה להיקלט כשיש
הרבה?׳ ניסיתי כל מיני דיאטות ,ירדתי במשקל ,אבל
לא היההיריון .הייתי עצובה נורא.
'יום אחד הלכתי לקופתחוליםלעוד בדיקה,והמנהל
הפנה אותי לד״ר סימון מלצר מיחידת הפוריות בבית
ברזילי .הגעתיאליו עם דמעות .אמרתילו שטובי
החולים
ילדים .הרופא הת־
$TS1$התרגז$TS1$:
הרופאים אומריםלי שלא יהיו לי עוד
$DN2$התרגז$DN2$:יאיר הם מעזים לומר דבר כזה? אנחנו רופאים,ולנו
רגז:
לעולם׳ .מיד הבנו שהוא
ניתנה הרשותלהוריד נשמות
נשמה גבוהה ושישלו ברכה״.
מצא שום בעיה חוץ מזה שאני
כמה

אניאוכלת .בכל

בתיה החזיקה

ה־ 34
להיריון .זה שלמעלה

השלישייה

מסתדרים,התחלנו לחשוב עלילדים וזה

לאהלך״,

מספר אברהם .״ד״ר מלצר ראה
מההתחלה",
אמרתילו :׳תסתכל שנית' ,וכשהוא ראה את השלישי
דיקלם שמחובתולהציעלנודילול בגלל העומס על
תאומים,

עשר שנים עברו מאז.

״אחרי

השבחהוהזרעה,״וכל

הסיפור

חזר על

עצמו

השנייה

הפוכה

אותם

ידע מה מעשיו.

מהראשונה .קודם בורכנו

בשתי בנותובן ,ועכשיו זה שני בניםובת".

אתמ בטח מקבלימ
הלאומי.
בתיה

קצבה

מתרגזת .היא

לארון העמוס

בספרי

קמה

קודש,

גבוהה

מהספה,

מהביטוח

ניגשת

מחטטת בניירת

ומוצאת מסמר".תראי ,זה מה שהביטוחהלאומי
נותן לשבעהילדים 980 :שקל בחודש .ולא
מדובר בשבעהילדים שפרושים על פני הרבה
שלישיות .תינוקות שצרי־
$TS1$שצריכים$TS1$
שנים ,אלא על שתי
כים
$DN2$שצריכים$DN2$
חיתוליםעכשיו״.
"ישלנו מאותחיתולים בחודש״ ,מוסיף אברהם" .זה
שקל בחודש ,וזה עוד בלי תחליף החלב
005,7
עולה
שניאלץלקנות כשבתיה כבר לאתוכל
להניק .ביבי חתר
במכה את כל הקצבאות .הוא רוצה לצמצם אתהילודה
מפנישילדיםבשבילו הם נטל חברתי״.
קריית-מלאכי?
ופרגמי
כשהתקשורת חגגה
״לא ראינו את ראש העיר .גם
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את

המאורע

המשפחה

אנחנו

שילדה שתי שלישיות ללא

הישראלית

הפריות

מבחנה

הראשונה

אף

אחר

מהעירייה לא בא״.

ITVJ

PIT Y/V111O

סדר היום שלה מטורף .אחרי סיבוב ההאכלה של שלוש
לפנות בוקרולפני תהילת ההזנה של שש בבוקר ,היא נכ־
$TS1$נכנסת$TS1$
$DN2$נכנסת$DN2$למטבח.
נסת
הרגליים .כמו שעון.
״בארבע וחצילפנות בוקר אני על
צריךלהבין ארוחות בוקרלשלישייה הגדולה שיוצאת
לגן .אני מכינה חביתה או סלט טונה ואורזת במגשיות עם
פלסטיק בשביל לשמור על החום .שת־ הבנות יוצאות בה־
$TS1$בהסעה$TS1$
לקרי־ת־גת .הןלומדות בגן שפתי כי שמתי
$DN2$בהסעה $DN2$מיוהדת
סעה
לב שיש אותיות שקשה להןלהגות ,השנה ,בזכותקלי־
$TS1$קלינאיות$TS1$
$DN2$קלינאיות $DN2$תקשורת ,הן התקדמו מאוד .שימילומד כאן ויוצא
נאיות
לגן ,ובבית הספר
מהבית בשבע וחצי .מנוהי לוקחת אותו
שלה מתחשבים בה .אם שימיהולך לאט והיא מאחרת ,לא
נותנים לההערה״.
אברהם לאנוטל חלק בקלחת הבוקר מפני שהוא יוצא
בחמש וחצי .אחרישהשלישייה הגדולה יוצאת
לעבודה
("בלגן מעלה לי
מהבית ,בתיה מתהילהלארגן את הבית
את הפיוזים ,אני

שהבית נקיומסודר״) תוך כדי

אוהבת

טיפולבשלישייה השנייה .״זה הזמן שלי
מספרת,״וזו נחת
גדולה .אנייכולה להאכיל אותםרגוע,
ולשיר .אבל זמן
בלילחץ,לעשות להם מקלחת וגםלחייך
האיכות הזה נגמר מהר.הגדולים חוזרים הביתה בשתיים,
לפעמיםלפני שגמרתי לתלות כביסה״.
למה אין לכמ מייבש?
"גם משום שאיןלנו תקציב״ ,משיב אברהם ,״וגםבגלל
שהדירה מאוד קטנה.אפילו אם היינו מוצאים מייבש יד
שנייה ,איןלנו איפהלהציבאותו״.

איתם״ ,היא

הממ״ד

שבו

המשפחה בימי צוק איתן הוא

הצטופפה

חדר
הילדים .בשעות היום עומדות בו שתי מיטות נוער

וביניהןשולחן עם מחשב .בערבמגלגלים אתהשולחן
לזוגיות .כאן ישנים מנוחי והש־
$TS1$והשלישייה$TS1$.
לצד ,והמיטות הופכות
$DN2$והשלישייה $DN2$.בחדר הסמוך יש שתי מיטות נפרדות,להורים,
לישייה.
ושתי עריסות .בחדר השלישי ישנה הסבתא ,לצד העריסה
השלישית.
המון׳׳ ,מעירה בתיה .״אני לא יוד־
$TS1$יודעת$TS1$
״סבתא עתרתלי
בלעדיה .מאז שנולדההשלישייה
מסתדרת
$DN2$יודעת $DN2$איך הייתי
עת
הראשונה ,כבר ארבע שנים ,לא עשיתי קניות .כל בוקר
סבתא יורדת למכולת וקונה .אני רק מבשלת.הילדים שלי
אוהבים דברים חריפים .פעם הכנתי להםגפילטע פיש
שסבתא
וכולם אמרו׳איכס׳.לפעמים אני אומרת לאברהם
קורסת ,ואז הוא לוקח אתהשלישייההגדולה החוצה ,כדי
שיהיה קצת שקט״.

ישעגלהלשלישייה?
כסף.

עםהגדולים

זוגית ובוררת .עכשיו

מישהו סיפר

״יש .בחנות״ ,בתיה צוחקת" .המון
יצאנו

בשתיעגלות,

לי על עגלהלשלישייה שיש במוסקבה ,אבל לא
מישהו שמגיע משם ושמוכן לקחת איתו מטעןעודף״.
"יש המון אנשים שמגיעה להם תורה על הנס" ,אומר
אברהם" ,כמו אנשי עמותת ׳שפרהופועה׳ של חב״ד שמ־
$TS1$שמסייעת$TS1$
יולדת ,ואנחנו חייבים להם הוקרה על הטוב
$DN2$שמסייעת $DN2$לכל
סייעת
למעננו .עכשיו אנחנו רוציםלארגן מכירה פומבית
שעשו
שהכנסותיה יהיו קודשלחסידים שאיןלהם.לנו יש ,ברוך
מצאתי

בתיה ,מה החלום שלך?
ולמצוות״.
לבריאות ,לשמחה
״לגדל אתהילדים
וחלום יותר מוחשי?
לסופשבוע באשדוד עם כל
הילדים .בעצם,
״לנסוע
אולי את השלישייה הקטנה נשאיר בבית כדי שנוכל קצת
ריאלי .מי ישמורעליהם  24שעות בי־
$TS1$בימה$TS1$
לנוח ,אבל זה לא
ממה?"
מה
$DN2$בימה$DN2$

את עושה כשיש לך
״שואבת חלב .עכשיו,

דקה

אחת פנויה?

כשאני

מיניקהומאכילה על

הספה ואחד מהם נרדם ,אני
לווטסאפ ,שואלת
מתחברת
את החברות שלי מהשלומן או קוראת קצת חדשות .מזל
שצריךלשאוב״.
יהיו עודילדים?
ולהתאושש״ ,מסתייג אב־
$TS1$אברהם$TS1$.
״קודם בתיה חייבתלהחלים
$DN2$אברהם$DN2$.״כשנולדההשלישייה השנייה ,אמרנו:׳זהו ,סגרנו
רהם.
ילדיס,
את הבאסטה /אבל אם בוראעולם ירצה,נקבל עוד
ואפילו עודשלישייה ,בשמחהובאהבה״.
את לא מתגעגעתלעצמאות שלך?
״מה זה עצמאות? אני לא אישה של שופינג ובתי קפה
ואניאפילו לא
הושבת על חיים אחרים .טוב לי ככה,
בבית .לפני שנתיים ,כשהשלישייה הגדולה התחילה
ללכתלגן ,התחלתילעבוד במסעדה של אברהם .אחרי
שלושה ימים
התפטרת־ כ־ הוא הרים את
התקרה מצע־
$TS1$מצעקות$TS1$.
$DN2$מצעקות $DN2$.למה
קות.
שארצהלעבוד איתו? בבית שקטונעים .וגם

כשרועש זה נעים מאוד״.

