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מהבבית,ישחיתוליםכמהובידרהבקריית״מלאכילוי־בנבנישתיואברהםבתיהאצלביקרה

המטורףהיוםסדרעםלהתמודדעוזרמשוחררהומורואיךכביסהמייבשכשאיןעושים

ובאהבה"בשמחהשלישייה,ואפילוילדים,עודנקבלירצה,עולםבורא"אםיבוא?המשך

אלונייוסיסצילומים;שידנזד

היאאחתביד

בסירים,בחשה

תלתההאחרתביד

אחתבידכביסה.

למקלחתהובילה

בידהבנות,את

מילאההאחרת

״בואו,צלחות.
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$TS1$לו]|^^נ$TS1$

$DN2$לו]|^^נ$DN2$סח־לחטוףכד־ליהספיקובנבנישתי$TS1$~סח$TS1$

$DN2$~סח$DN2$

ccT-;r~c.בס־ר־םבחשההיאאחתביררחורת

^^^^
כביסהתלתההאחרתובירהגזשעל

וחיה־חנה־פייגעאתלמקלחתהובילהאחתבידבמרפסת.

מושקא

$TS1$וחיהמושקא$TS1$

$DN2$וחיהמושקא$DN2$חול,שלערימותעםמהגןשחזרוהארבע,בנות

האוכל.צלחותאתמילאההאחרתוביר

שניצל,יש״היוםלעברן-קראהשלי",צדיקות"בואו,

לצדיקות".בריאותארוחתומלפפון.אורז

לוי־בנ־אברהםובעלה,הדלת,נפתחהמדברת,בעודה

בנישתי,

$TS1$,לויבנבנישתי$TS1$

$DN2$,לויבנבנישתי$DN2$שמעון־אהרון,לשלישייה,אחיהןעםמהגןהגיע

בנשיקות.הילדאתעטפההיאשלי","חסידשימי.המכונה

לששתהריפעורותבעינייםבמחזהצופהאניבעוד

לה־מסוגלתושאינניאמבהלאשאנילומרנהגתיילדיי

תחלק

$TS1$להתחלק$TS1$

$DN2$להתחלק$DN2$התחוללאחתבבתדרישותיהםכלאתולמלא

וגםאחת.עודואחריהפעייה.בקעההסמוךמהחדרהפלא.

לבוא.איחרהלאהשלישית

שניהכינהומידהאם,הריעהוצדקת!״חסידים״שני

תי־שנימהעריסותשלפהלחדרם,רצההיאבקבוקים.

נוקות

$TS1$תינוקות$TS1$

$DN2$תינוקות$DN2$בשמותנקראולאשעדייןחודש,בניזכרממין

והור־מילה,בריתהמאשרלמשקלהגיעושטרםמפני

תה

$TS1$והורתה$TS1$

$DN2$והורתה$DN2$היאשילת־הודיה.אחותן,אתלסלוןלהביאלבעלה

שלענקלתמונתמתחתהשחורה,הספהעלהתיישבה

בחיקה,הונחההשנייהוכשהשליישיהמלובביץ׳,הרבי

לימינהבניםשניהניחהזריזות.בתנועותלפעולהחלה

עםבקבוקיםהקטנטניםלפיותשתחבהולפניולשמאלה,

העליוןגופהפלגאתכיסתהמראש,שנשאבאםחלב

לתינוקת.שדוחלצה

קשה״זהאומרת.היאקל״,שזהלהגידיכולהלא"אני

כבראנישנייה,בכלרגע,בכלמורכב.מאוד־מאורוזה

אותיתשמעילאלעולםאבלהבא,הצעראתמתכננת

ליותאמיניברכה.זושמחה,זהכיף,זהילדיםמתלוננת.

יחידה״.כבתגדלתימדברת.אנימהעליודעתשאני

יוםזיקיתפגברת,

בדירהבקריית־מלאכי,חיהלוי־בנבנישתימשפחת

בעושר.המחסורעלשמחפהבאושרמ״ר,97בתשכורה

במקצועו;שףתשובה,בעל(,43אברהםהםהמשפחהבני

(;13מנוחיהראשונים,מנישואיהבתה(;33בתיהאשתו

וששתמאוקראינה;בעקבותיהשעלתהאלכסנררה,אמה

מבחנההפריותללאשלישיות.שתיהמשותפים:ילדיהם

שתישניםארבעלפנישלישייה.פעמייםהולידוהם

ובת.בניםשניחודשלפניובן.בנות

מלובביץ׳.הרביבזכותמשמיים.נסבטוחים.הםנס,זה

לני־הראשונותבשניםהריהפרטית.ההשגחהבזכות

שואיהם

$TS1$לנישואיהם$TS1$

$DN2$לנישואיהם$DN2$שניםחמש"במשךבטן.פרילהביאהצליחולא

״זהבתיה.מספרתלשני",אחדחוליםמביתנדרתיוחצי

במשקל,לרדתליאמרזהבדיקה,עודלעשותליאמר

אזיקרה׳.לאזהלחלום,תפסיקי׳גברת,לי:אמרווכולם

לכלההוכחהזופעמיים.וזכיתי.וביקשתי.התפללתי.

מאמינים".שלאאלה

ומרחרחת.צווארהאתמותחתמזדקפת,היאפתאום

בדי־שמסתובבתהבכורהבתהאתמזעיקההיא״מנוחי״,

רה

$TS1$בדירה$TS1$

$DN2$בדירה$DN2$שלד?החולצהאתלשרוף״רציתמטאטא,עםהצפופה

שבת?"שלהפלטהעלאותההשארת

מצטד־מנוחידולקת״,כברשהפלטהידעתילא״וואו,

קת.

$TS1$.מצטדקת$TS1$

$DN2$.מצטדקת$DN2$,בגב?״עינייםלךישניחשת?איר״אמא

משפטומוסיפהבתיהזורחתאף״,ליישאבל״לא,

קרה.נסעודהנה,בשמחה.צוחקיםכולםברוסית.עסיסי

בתיהשלנו?״הניסיםכלעללעיתוןלספרלמה״אבל

רוטנת.

בעלה.מטעיםהנס״,עללהודות״כרי

אלכסנדרהסבתאלעגלה?״לחיתולים?כסף"נקבל

לטל־להצטלםעדיףטוב?זהמהבשבילאז״לא.מקשה.

וויזיה.

$TS1$.לטלוויזיה$TS1$

$DN2$.לטלוויזיה$DN2$הת־אתלראותכדיכסףלשלםצריכיםלאאנחנו

מונות

$TS1$התמונות$TS1$

$DN2$התמונות$DN2$.לקנות*.נצטרךהעיתוןאתשלנו

וביקש־לבעלהצילצלתישכאשרלבתיהמספרתאני

תי

$TS1$וביקשתי$TS1$

$DN2$וביקשתי$DN2$,הרמטכ׳׳לשהיאאמראיתה.להתייעץביקשהואראיון

הבית.של

נכון,״זהרוטנת.היאהפנים",שרואניהחוץשר״הוא

עםלואתןאניבואי,מנוחי,אזהרמטכ״ל,אניאםאבל

בראש״.המטאטא

המ־ושימיחיהחנה,הקירות.ביןהצחוקמהדהדושוב

סבים

$TS1$המסבים$TS1$

$DN2$המסבים$DN2$סוכרייה.לחפשכדיההזדמנותאתמנצליםלשולחן

מנמנ־ו״קטנצ׳יק״,״פצפון״המכוניםאחיה,ושנישילת

מים

$TS1$מנמנמים$TS1$

$DN2$מנמנמים$DN2$עםאחר,בביתשלהם.לאמאישהומורחושהספה.על

מריבה,להציתיכולהיהזהכמומשפטאחר,חייםאורח

נכנע,שהואכאילוזרועותיו,אתמריםכשאברהםאבל

מקבלאנימעשיהכלאתלי,ישיפהאישה"איזוומכריז

קרה.נסעודמפניה.הכעסאותותנעלמיםבאהבה״

כךכלצחקתילאפעםאבלכועסים.לא״כשצוחקים

בתיה.מספרתהרבה",

גדולהבטראומההייתי

"לאכהגדרתה.מסורתי״״בביתבקייב,נולדההיא

היהזהיחידהוכבתהשנה,וראשפסחרקשבת,שמרנו

ושםלסבתא,נסענובשבתותאמנםשלי.החייםשלהסיוט

ככלאבללשחק,מיעםליוהיההדודיםבניאתפגשתי

בודדה״.ילדההיאיחידהשילדההבנתישגדלתי,

אחות?אואחלךהביאולאהמלמההורייךאתשאלת

חצו־שאלותשואליםלאהרוסיבחינוךפתאום."מה

פות.

$TS1$.חצופות$TS1$

$DN2$.חצופות$DN2$שליאבאהראשון.במקוםאצלםהייתההקריירהאולי

הואנהג,סתםהיהלאהואאבלאוטובוס,נהגבתורעבד
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היאאבלבמפעל,עבדהשליואמאהקווים.אתסידרגם

כשהייתיהאחראית.הייתההיאפועלת,סתםהייתהלא

נשארנוואניאמאסרטן.ההיא.מהמחלהנפטראבא12בת

אתהקרישההיאב׳.פרקעלחשבהלאאפילוואמאלבד,

בשבילי״.חייהכל

ברוסית,שםגםלי)"ישבתיההחליטהבתכשהייתה

לאדבריםלימזכירהואכיאותולהגידרוצהלאאניאבל

אםיודעתלא״אניחב״ד.שלבפנימייהללמודטובים״(

התי־אתגמרתיברירה.ליהייתהלאשפשוטאוהחלטתי,

כון,

$TS1$,התיכון$TS1$

$DN2$,התיכון$DN2$מוסמכת,גננתתעודתלהוציאחינוך,ללמודרציתי

לאבטחיהודייה,לפנידלתכלפותחיםלאבקייבאבל

פנימייתאתומצאתיביררתילכןכסף.ובלייתומהכשאת

בחינם,הראש,מעלגגלייהיהששםלאמאהסברתיחב׳ד.

שלמקוםשזהתדאג,שלאלהאמרתיאוכל.לישייתנו

גוי.איזהעםוחלילהחסאלךשלאעליישישמרויהודים

התל־כללהתחזק.התחלתיחינוךלימודיכדיתוךושם,

מידות

$TS1$התלמידות$TS1$

$DN2$התלמידות$DN2$מאוד״.התחזקו

הפ־מטעםבחייה,לראשונהלישראלהגיעה19בגיל

נימייה.

$TS1$.הפנימייה$TS1$

$DN2$.הפנימייה$DN2$למדנו,באלקנה;במכללהחודשיםשלושה״גרתי

לאמאהודעתיהביתהכשחזרתיבארץ.והתאהבתיטיילנו

אניאבל׳השתגעת?׳עליי:צעקההיאעלייה.עושהשאני

עליתיהתעודה,אתשקיבלתיאיךשמוותרת.אחתלא

תעו־שתיליישרבקה.בביתולמדתיחב״ד,לכפרלארץ,

דות

$TS1$תעודות$TS1$

$DN2$תעודות$DN2$20בגילכישליבמקצועעבדתילאאבלגננת,של

לקריית־מלאכי.עברתיובעקבותיובשידוך,התחתנתי,

חודשיםעשרהאחריאומללים.נישואיםלי״היו
קי־

בלתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$,הייתיחודש.בתאזהייתהמנוחיהשם.ברוךגט

בחלומותאפילוכמוני.יחידה.בתתישארשהיאבטוחה

בט־הייתישנייה.חתונהעללחשובהסכמתילאהבלהה

ראומה

$TS1$בטראומה$TS1$

$DN2$בטראומה$DN2$.גדולה״

התפרנמת?ממה

אחריםשלבתיםניקיתיבית.במשקבעיקר"עברתי

שצריךילדהכשישעושיםלאמהלאחרים.ובישלתי

נשארולאדירהלשכררקהספיקהכסףלפעמיםלהאכיל.

שתמידאחתאניהתלוננתי.לאפעםאףאבללאוכל,כסף

הרבה".זהמעטגםשיש.מהעלמברכת

"כולםלצלצל.השדכניםהחלוגירושיהאחרישנתיים

גרו־אישהמשפחה,לעצמךלבנותצריכה׳אתלי:אמרו

שה

$TS1$גרושה$TS1$

$DN2$גרושה$DN2$הספיקהאותי,׳תעזבועניתי:לכולםמכובד׳.לאזה

כלחזק.עלייהתלבשהמלודשדכניתאחת׳.טראומהלי

בעל.מחפשתלאאניתודה.׳לא,אמרתי:צילצלה.שבוע

שבועותכמהעורעברולילדה׳.טובאבאמחפשתאני

׳מצאתיאמרה:היאהפעםצילצלה.שובמלודוהשדכנית

כדילטלפוןשלילאמאקראתיהקו׳.עלהואבעלך,את

נשמע".הואאיךתשמעהיאשגם

כז־לבעלהשהפךלוי־בנבנישתיאברהםהיההקועל

כות

$TS1$כזכות$TS1$

$DN2$כזכות$DN2$להסת־נוכלואני״אתלה:שאמרהראשוןהמשפט

דר,

$TS1$,להסתדר$TS1$

$DN2$,להסתדר$DN2$לזהיהיהלאאותי,תקבללאשלךהילדהאםאבל

עצמוהואמדבר.הואמהעלידעלוי־בנבנישתיהמשך".

בקטמונים,בירושלים,״נולדתיילדה.עםגרושאזהיה

שנידורשלדתילאביתהיהזהאחים.שישהמביןהבכור

אותיהכניסהאמאללוד,אותיעקרושלושבגיללשואה.

נטמעהוככהלעזור,ממניוביקשהשלההתוניסאילמטבח

למטבח״.האהבהבי

במסעדתהבשרמחלקתוכמנהלכשףעובדהואכיום

מרגיש.הואכמובן״,״כשרה,בהימורים.כדיתא

שה־וחשבתיבצבא,״הכרנולראשונה.נישא24בגיל

גיע

$TS1$שהגיע$TS1$

$DN2$שהגיע$DN2$לאהזההקשראבלמשפחה,ולהקיםלהסתדרהזמן

כשרה,לאשמריהובכפרמסעדהאזליהייתהצלח.

עלבאוזהשלי,החייםכלאתלמסעדהנתתיכמובן

אמאעםוגרה15בתכיוםשהיאוהילדה,האישהחשבון

בהרצליה״.שלה

בנ־אז״גרתיהגירושים.אחריהייתהבתשובההחזרה

ווה

$TS1$בנווה$TS1$

$DN2$בנווה$DN2$,עליהם.והסתכלתיתשובה,בעלישלבשכונהעמל

מהים,אוממסיבההביתהחוזרהייתיאניבבוקרבשבת

הכ־מביתיוצאיםהיוהדתייםהשכניםואילווסחוט,עייף

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$ביניההבדלמהלתהותהתחלתיורגועים.מחויכים

רבנים,באמצעותבאהלאבתשובהשליהחזרהלבינם.

מצוות,תשמורלא׳אםנעניתי:אליהם,שכשפניתימפני

כמהעברתיבהפחדות.מאמיןלאואניבגיהינום׳,סופך

בחב״ד״.הנכונותהתשובותאתשמצאתיעדזרמים

mw mvלשולחןמתחת

בביתהנקבעהלאברהםבתיהביןהראשונההפגישה

משפיע,ישארםלכלבחב״ד,״אצלנו,המשפיעה.של

׳׳המ־מסביר.הואהפרטי",והפסיכולוגהפרטיהרבשהוא

שפיע

$TS1$׳׳המשפיע$TS1$

$DN2$׳׳המשפיע$DN2$ילדים,לכםוישגרושים,ששניכם׳כיווןאמר:שלי

שיכוליםמרווקיםיותרהרבהזואתזהלהכירעליכםחובה

המש־אצללבקרחייבאתהשטחית.בהיכרותלהסתפק

פיעה

$TS1$המשפיעה$TS1$

$DN2$המשפיעה$DN2$מתנהלואיךמשפחהזהמהלראותכדיבתיהשל

הפכתיחודשבמשךמיד.הסכמתיילדים׳.עםחסידיזוג

בתיה״.שלהמשפיעהבביתקבועלאורח

פגישתםאתמשחזריםכשהםבצחוקפורציםשניהם

הכנסתלבית׳׳הלכתישבת.בערבשנערכההראשונה

לביתו,חזרתיהתפילהובסיוםהמשפיעה,שלבעלהעם

בתיהשלוש.בתאזשהייתהומנוחי,בתיההגיעושאליו

פר־עשתההשובבהאבללדוד׳,שלום׳תגידילה:אמרה

צוף

$TS1$פרצוף$TS1$

$DN2$פרצוף$DN2$ידיים,נטלנוקידוש,עשינורוצה.לאשהיאואמרה

מתחתהתיישבהמנוחי?עשתהומהלאכול,התיישבנו

ואמרתי:הנוכחיםמכלסליחהביקשתיקמתי,לשולחן.

בארוחה׳.להמשיךיכול׳אינני

מתחתירדתימנוחי,ושלשליהצלחתאת"לקחתי

ביני־נוצרשםאיתה.שם,ישבתיהארוחהוכללשולחן

נו

$TS1$בינינו$TS1$

$DN2$בינינו$DN2$שהאדימהבתיה,עלהסתכלוכולםהראשון.הקליק

הס־כשהארוחהעצמה.אתלקבוררצתההיאממבוכה.

האם

$TS1$הסהאם$TS1$

$DN2$הסהאם$DN2$:בתיה

לעולםאבלקשה,

אןתיתשמעילא

ילדיםמתלוננת.

ליותאמיניכיף.זה

יודעתשאני

אנימהעל

גדלתימדברת.

יחידה״כבת
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כבראותךאבל׳סליחה,ואמרתי:בתיהאלפניתיתיימה

והרגשתיבתר/עםלהיכרותנועדההזאתהארוחהראית־,

שמחה״.שהיא

ואנישאברהםזוכרתלאאני״האמת,מסמיקה.מנוח־

אמהשלבעלהעלקטנה״.הייתילשולחן,מתחתישבנו

הרשמייםבניירותשלי.האבאהוא״אברהםאומרת:היא

שאנישליהביולוגיהאבאשלאחר,משפחהשםלייש

מנו־בתורכתובהאניהכיתהשלביומןאבלרואה,בקושי

חי

$TS1$מנוחי$TS1$

$DN2$מנוחי$DN2$,זההואעצמי.אתמציגהגםאניוככהלוי־בנבנישיתי

אותי".שמגדל

החתונה,ערבאפ־לושוב.להינשאמיהרהלאאמה

לוי־בנבנישתי,עםהראשונהפגישתהאחריחודשיים

מס־לאברהם״,צרותלעשותרציתי"לאלבטל.רצתה

בירה

$TS1$מסבירה$TS1$

$DN2$מסבירה$DN2$.הייתהמנוחיאכלטוב,איששהוא״ידעתיבתיה

עצמיאתלשאולהפסקתיולאשלי,בחייםיקרהכיהדבר

כדילכאןבאהשליחברהלילדה.טובאבאיהיההואאם

וצעק־עליההתפרצתיואנילחתונה,להתארגןלילעזור

ת־;

$TS1$;וצעקת$TS1$

$DN2$;וצעקת$DN2$לאברהםמצלצלתאניזה?אתצריכהאנימה׳בשביל

ושאלה,בידאותיתפסהשליחברתהאולם׳.אתשיבטל

נורמלית?׳׳את

׳כולםאמרה:היאפוחדת.שאניואמרתיבבכי״פרצתי

הילדהאתאוהבתאתאםאבלשלך,הפחדאתמבינים

עםנורמלית,במשפחהתגדלשהיארוצהלאאתשלר,

אותי״.ש־כנעההיאככהואחים?׳אחיותעודועםאבא

־ו177נד,1€$כשההריומת

קרה"נסתמכה.הקהילהאבללרשותם,עמדלאכסף

שתישלסטלנולמכורהסכיםהרהיטיםכשמוכרלנו

החתונותצלםגםמחיר".בשלישהשינהלהדרמיטות

שרוציםגרושיםבשנישמדוברכששמעגדולההנחהנתן

בקריית־מלאכי.באולםנערכההחתונהחדש.ביתלבנות

מאז.עברושניםעשר

ראינוואניכשאברהםשנה־שנתיים,״אחרי

וזהילדיםעללחשובהתחלנומסתדרים,שאנחנו

המוןאצל״הסתובבתיבתיה.מספרתהלך״,לא

שאנימזהחוץבעיהשוםמצאלאאחדואףרופאים,

בכלאוכלת.אניכמהלבשמתיתמידלאשמנה.

והגעתיעצמיאתפיציתינקלט,לאשההיריוןפעם

אותישראהרופאכלק״ג.100מ־יותרשללמשקל

כךכלעליירכשישלהיקלטרוצהאת׳איראמר:

אבלבמשקל,ירדתידיאטות,מיניכלניסיתיהרבה?׳

נורא.עצובההייתיהיריון.היהלא

והמנהלבדיקה,לעודחוליםלקופתהלכתיאחד'יום

בביתהפוריותמיחידתמלצרסימוןלד״ראותיהפנה

שטובילואמרתידמעות.עםאליוהגעתיברזילי.החולים

הת־הרופאילדים.עודלייהיושלאליאומריםהרופאים

רגז:

$TS1$:התרגז$TS1$

$DN2$:התרגז$DN2$ולנורופאים,אנחנוכזה?דברלומרמעזיםהםיאיר

שהואהבנומידלעולם׳.נשמותלהורידהרשותניתנה

ברכה״.לוושישגבוההנשמה

"בלידהאברהם:האב

שלושתהראשונה

תוךבחוץהיוהתינוקות

הייתיאניגםדקות.45

הדלת.מאחוריבחוץ,

אותוהנוכחיתבלידה

בביתלנוחיכהצוות

נס"זההחולים.

המתיש,הבדיקותסיבובכלאתשובלעבורנאלצוהם

שלי״הביוץטובה.בבשורההתהלירהסתייםהפעםאבל

זרי־לינתן"והרופאבתיה,מספרתנקיים׳",ב׳שבעההיה

קות

$TS1$זריקות$TS1$

$DN2$זריקות$DN2$והזרעההשבחהעשינוהשניבחודשהמחזור.להסדרת

שלישייה״.נס.וזכינו.

"והרופאאברהם,מדייקתאומים״,שמעי״בהתחלה

אתשתעבדי,רוצהלאאנייקר,היריון׳זהלבתיה:אמר

אתשומעאנילמההביןלאהואבמעקב׳.להיותחייבת

תסת־׳דוקטור,לו:אמרתימצחוק.ונקרעהאלההאזהרות

כל

$TS1$תסתכל$TS1$

$DN2$תסתכל$DN2$שלאראיתישאנימהאתראההואאזורקהמסר',על

להציע׳מחובתיאמר:הרופאשלושה.אלאשם,יששניים

עלזההסתכלנוואניבתיהאחד׳.עוברשלדילוללכם

לילדהתפללנואםואופן.פנים׳בשוםביחד:ואמרנוזו

אנחנומיבשלושה,אותנוזיכההואברורוהקדושאחר,

הסכמנו.מלאה׳.שמירהמחייב׳זהאמר:הרופאשגדלל?׳

מהמיטה״.לזוזלבתיההרשיתילא

האולטרה־דימומים,אותהפקדוההיריוןבמחצית

סאונד

$TS1$האולטרהסאונד$TS1$

$DN2$האולטרהסאונד$DN2$שלוהרביאלמיהרואברהםעובריםשניחשף

ואמר־בדמעותאליו״נכנסתיאברג׳יל.יורםבנתיבות,

תי:

$TS1$:ואמרתי$TS1$

$DN2$:ואמרתי$DN2$שניים',רקראינוועכשיושלישייה,הייתה׳לאשתי

ושלישייההייתה׳שלישייהואמר:זרועואתהריםהוא

שלושהנם.והנה,החולים,לביתחזרנולמחרתתהיה׳.

עוברים״.

קי־לניתוחבתיההובהלהימיםושלושה33ה־בשבוע

סרי.

$TS1$.קיסרי$TS1$

$DN2$.קיסרי$DN2$,״אבלמחייכת,היאטבעית",ללידהקיוויתי"האמת

שלושההזעיקוהסרעפת.עלאצלישכבהחיה־מושקא

זוכרת".לאכבראניהשארואתלמרדיט,קראוצוותים,

מתמוגגבחוץ",היוהתינוקותושלושתדקות45

לאמישהוואםהדלת.מאחוריבחוץ,הייתיאני״גםאברהם.

כשהגענוחודש,לפניהוכחה:עודהנהאזבניס־ם,מאמין

שם".לנוחיכהצוותאותוהנוכחית,השלישייהאתללדת

התעקשהבתיההראשוניםהחודשיםבשלושת

דוגלת״אניהתינוקות.שלושתאתלהיניקוהצליחה

במכהתינוקותשלושהלר״וכשישאומרת,היאבסדר״,

כפ־האחיותעלהסתכלתיסדר.עללשמורחייביםאחת,

גייה

$TS1$כפגייה$TS1$

$DN2$כפגייה$DN2$והתחלת־תינוקות,הרבהכרכלעלשמשתלטות

לעבוד

$TS1$והתחלתלעבוד$TS1$

$DN2$והתחלתלעבוד$DN2$.התינוקאםמאכילה.אנישעותשלושכלכמותן

בזמן.שיאכלכדיאותומעירהאנימרעב,בוכהלאעוד

הראשון,אתלהאכילגומרתשאניערדקותעשרעוברות

ככה.קליותרלנוגםלשלישי.וממנולשניעוברתאג־ואז

ובששבשלושבחצות,אוכליםשהילדיםיודעיםאנחנו

היום.מתחילהאחרון,אתלהאכילגומרתכשאניבבוקר.

לישון".קצתמספיקהאנילביןבין

הראשונההשלישייה"עםאברהם.מעירמאוד",״קצת

נגמר".הלילהומתימתחילהיוםמתיידענושלאימיםהיו

כמה׳׳לפניבתיה.אומרתקשה",שזהברורקשה,״זה

כדיתורנרדמתיהאש,עלממולאיםפלפליםשמתיימים

שרפת־שלאמזלנשרף.הסירמהריח.והתעוררתיהנקה

את

$TS1$שרפתאת$TS1$

$DN2$שרפתאת$DN2$מע־הםלגדולמתחיליםכשהילדיםאבלהבית.כל

סיקים

$TS1$מעסיקים$TS1$

$DN2$מעסיקים$DN2$לאפעםאףאנילבד.לאפעםאףהםעצמם.את

לשחק.מ־עםלהםישתמידלי׳.משעמם׳אמא,שומעת:

שישחבראבלמהגן,מבחוץ,חבריםחשבוןעלבאלאזה

מאורח״.טוביותרהרבהבביתלר

בחודששק988הקצבה:

״רצי־נוסף.היריוןלנסותאותםהניעההזאתהתובנה

נו

$TS1$״רצינו$TS1$

$DN2$״רצינו$DN2$,שלושלו״ישמסבירים.הםלשימי״,חברשיהיהבן

המח־להסדרתבזריקותהסתייעוהםהפעםגםאחיות״.

זור

$TS1$המחזור$TS1$

$DN2$המחזור$DN2$,עצמועלחזרהסיפור״וכלוהזרעה,השבחההחודשי

תאומים,ראהמלצר״ד״ראברהם.מספרמההתחלה",

הואהשלישיאתראהוכשהואשנית',׳תסתכללו:אמרתי

עלהעומסבגללדילוללנולהציעשמחובתודיקלם

אותםהחזיקהבתיהאופן׳.׳בשוםאמרנו:שובהרחם.

מעשיו.מהידעשלמעלהזהלהיריון.34ה־השבועעד

בורכנוקודםמהראשונה.הפוכההשנייההשלישייה

ובת".בניםשניזהועכשיוובן,בנותבשתי

מהביטוחגבוההקצבהמקבלימבטחאתמ

הלאומי.

ניגשתמהספה,קמההיאמתרגזת.בתיה

בניירתמחטטתקודש,בספריהעמוסלארון

הלאומישהביטוחמהזה"תראי,מסמר.ומוצאת

ולאבחודש.שקל980ילדים:לשבעהנותן

הרבהפניעלשפרושיםילדיםבשבעהמדובר

שצרי־תינוקותשלישיות.שתיעלאלאשנים,

כים

$TS1$שצריכים$TS1$

$DN2$שצריכים$DN2$עכשיו״.חיתולים

"זהאברהם.מוסיףבחודש״,חיתוליםמאותלנו"יש

החלבתחליףבליעודוזהבחודש,שקל005,7עולה

חתרביבילהניק.תוכללאכברכשבתיהלקנותשניאלץ

הילודהאתלצמצםרוצההואהקצבאות.כלאתבמכה

חברתי״.נטלהםבשבילושילדיםמפני

קריית-מלאכי?ופרגמי

חגגהכשהתקשורתגםהעיר.ראשאתראינו״לא

עמוד 5



הראשונההישראליתהמשפחהאנחנוהמאורעאת

אחראףמבחנההפריותללאשלישיותשתישילדה

בא״.לאמהעירייה

ITVJ PIT Y/V111O

שלוששלההאכלהסיבובאחרימטורף.שלההיוםסדר

נכ־היאבבוקר,שששלההזנהתהילתולפניבוקרלפנות

נסת

$TS1$נכנסת$TS1$

$DN2$נכנסת$DN2$.למטבח

שעון.כמוהרגליים.עלאניבוקרלפנותוחצי״בארבע

שיוצאתהגדולהלשלישייהבוקרארוחותלהביןצריך

עםבמגשיותואורזתטונהסלטאוחביתהמכינהאנילגן.

בה־יוצאותהבנותשת־החום.עללשמורבשבילפלסטיק

סעה

$TS1$בהסעה$TS1$

$DN2$בהסעה$DN2$שמתיכישפתיבגןלומדותהןלקרי־ת־גת.מיוהדת

קלי־בזכותהשנה,להגות,להןשקשהאותיותשישלב

נאיות

$TS1$קלינאיות$TS1$

$DN2$קלינאיות$DN2$,ויוצאכאןלומדשימימאוד.התקדמוהןתקשורת

הספרובביתלגן,אותולוקחתמנוהיוחצי.בשבעמהבית

לאמאחרת,והיאלאטהולךשימיאםבה.מתחשביםשלה

הערה״.להנותנים

יוצאשהואמפניהבוקרבקלחתחלקנוטללאאברהם

יוצאתהגדולהשהשלישייהאחריוחצי.בחמשלעבודה

לימעלה)"בלגןהביתאתלארגןמתהילהבתיהמהבית,

כדיתוךומסודר״(נקישהביתאוהבתאניהפיוזים,את

היאאיתם״,שליהזמן״זההשנייה.בשלישייהטיפול

רגוע,אותםלהאכיליכולהאניגדולה.נחת״וזומספרת,

זמןאבלולשיר.לחייךוגםמקלחתלהםלעשותלחץ,בלי

בשתיים,הביתהחוזריםהגדוליםמהר.נגמרהזההאיכות

כביסה״.לתלותשגמרתילפנילפעמים

מייבש?לכמאיןלמה

בגלל״וגםאברהם,משיבתקציב״,לנושאיןמשום"גם

ידמייבשמוצאיםהיינואםאפילוקטנה.מאודשהדירה

אותו״.להציבאיפהלנואיןשנייה,

הואאיתןצוקבימיהמשפחההצטופפהשבוהממ״ד

נוערמיטותשתיבועומדותהיוםבשעותהילדים.חדר

השולחןאתמגלגליםבערבמחשב.עםשולחןוביניהן

והש־מנוחיישניםכאןלזוגיות.הופכותוהמיטותלצד,

לישייה.

$TS1$.והשלישייה$TS1$

$DN2$.והשלישייה$DN2$להורים,נפרדות,מיטותשתיישהסמוךבחדר

העריסהלצדהסבתא,ישנההשלישיבחדרעריסות.ושתי

השלישית.

יוד־לא״אניבתיה.מעירההמון׳׳,ליעתרת״סבתא

עת

$TS1$יודעת$TS1$

$DN2$יודעת$DN2$השלישייהשנולדהמאזבלעדיה.מסתדרתהייתיאיך

בוקרכלקניות.עשיתילאשנים,ארבעכברהראשונה,

שליהילדיםמבשלת.רקאניוקונה.למכולתיורדתסבתא

פישגפילטעלהםהכנתיפעםחריפים.דבריםאוהבים

שסבתאלאברהםאומרתאנילפעמים׳איכס׳.אמרווכולם

כדיהחוצה,הגדולההשלישייהאתלוקחהואואזקורסת,

שקט״.קצתשיהיה

לשלישייה?עגלהיש

הגדוליםעםכסף."המוןצוחקת.בתיהבחנות״,״יש.

סיפרמישהועכשיוובוררת.זוגיתעגלות,בשתייצאנו

מצאתילאאבלבמוסקבה,שישלשלישייהעגלהעללי

עודף״.מטעןאיתולקחתושמוכןמשםשמגיעמישהו

אומרהנס",עלתורהלהםשמגיעהאנשיםהמון"יש

שמ־חב״דשלופועה׳׳שפרהעמותתאנשי"כמואברהם,

סייעת

$TS1$שמסייעת$TS1$

$DN2$שמסייעת$DN2$הטובעלהוקרהלהםחייביםואנחנויולדת,לכל

פומביתמכירהלארגןרוציםאנחנועכשיולמעננו.שעשו

ברוךיש,לנולהם.שאיןלחסידיםקודשיהיושהכנסותיה

שלך?החלוםמהבתיה,

ולמצוות״.לשמחהלבריאות,הילדיםאת״לגדל

מוחשי?יותרוחלום

בעצם,הילדים.כלעםבאשדודלסופשבוע״לנסוע

קצתשנוכלכדיבביתנשאירהקטנההשלישייהאתאולי

בי־שעות24עליהםישמורמיריאלי.לאזהאבללנוח,

ממה?"

מה

$TS1$בימה$TS1$

$DN2$בימה$DN2$פנויה?אחתדקהלךכשישעושהאת

עלומאכילהמיניקהכשאניעכשיו,חלב.״שואבת

שואלתלווטסאפ,מתחברתאנינרדם,מהםואחדהספה

מזלחדשות.קצתקוראתאושלומןמהשליהחברותאת

לשאוב״.שצריך

ילדים?עודיהיו

אב־מסתייגולהתאושש״,להחליםחייבתבתיה״קודם

רהם.

$TS1$.אברהם$TS1$

$DN2$.אברהם$DN2$סגרנו׳זהו,אמרנו:השנייה,השלישייה״כשנולדה

ילדיס,עודנקבלירצה,עולםבוראאםאבלהבאסטה/את

ובאהבה״.בשמחהשלישייה,עודואפילו

שלך?לעצמאותמתגעגעתלאאת

קפהובתישופינגשלאישהלאאניעצמאות?זה״מה

ככה,ליטובאחרים.חייםעלהושבתלאאפילוואני

התחילההגדולהכשהשלישייהשנתיים,לפניבבית.

אחריאברהם.שלבמסעדהלעבודהתחלתילגן,ללכת

מצע־התקרהאתהריםהואכ־התפטרת־ימיםשלושה

קות.

$TS1$.מצעקות$TS1$

$DN2$.מצעקות$DN2$וגםונעים.שקטבביתאיתו?לעבודשארצהלמה

מאוד״.נעיםזהכשרועש
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