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עמוד 1



 בדיוק "ידעתי
 ה7נ לקראת

הולך". אני
 דיקפואה, גבי

 טוב שם לילך
לי שי והתינוקת

 א7 דיקפואה גבי
 של סיפורה את הכיר
 עד טוב, שם לילך

 בסדנה בה שפגש
 על לראשונה ושמע
 של המתועב הרצח

 בידי ילדיה שלושת
 דווקא שלה. הגרוש

 צמחה הזה מהמקום
 גדולה אהבה ביניהם

 אף דיקפואה ומפתיעה.
 טוב בשם ותמך ליווה

 ילדה להביא בהחלטתה
 "כיבדתי זרע. מתרומת

 לעשות שלה הצעד את
 מה כל בגלל לבד זה את

 אני היום עליה. שעבר
 מחתל, אבא, של סוג

 ומשתולל". רוחץ
 הסרט לרגל מרגש ראיון

 של החדשים חייה על
דוקו yes־n טוב שם

רף1ט1נ תיקו! הוא גבי
שלי הקודמים לחיים

גרשמרן אלעד צילום: | בירנברג יואב

 את לשקם לנסות נכונה הייתה טוב שם לילך
 באכזריות רצח שלה שהגרוש אחרי שנתיים חייה.
 שם הקטנים, ילדיהם שלושת את נתפסת בלתי

 ראויים חיים שוב לחיות כדי הכל עשתה טוב
 פוריות בטיפולי החלה היא הנורא. לכאב מבעד

 בלי עצמה, בכוחות הפעם לאם, שוב להפוך כדי
 "היה גבר. אף על לסמוך

 את עושה שאני ברור לי
אומרת. היא לבד", זה

הש מסופי באחד אבל
 טוב שם שלה, השיקום מתהליך כחלק בוע,

 ושיתפה אישית, למודעות בסדנה חלק נטלה

 גבי גם שחוותה. האיומה בטרגדיה הנוכחים את
שם. היה דיקפואה

שבו תרגיל לעשות מאיתנו ביקשה "המנחה

 לה "אמרתי מספרת. היא מישהו", על נכעס
 שאני ושהיחיד התרגיל, את לעשות מוכנה שאני

 לנדב ממני ביקשה היא הרוצח. הוא עליו כועסת
 הרגשתי וסירבתי. הרוצח את שיגלם מישהו
 בסדנה למשתתפים גדולים כך כל וחיבה אהבה
 גברים שני והתנדב. קם גבי אבל יכולתי. שלא

 צרחתי שרק זוכרת ואני צדדיי, משני בי החזיקו
ולמה?! למה למה הזמן. כל ׳למה׳

 כך שכל לגמרי, אטומה פנים ארשת לו "הייתה
 שלנו, המריבות שבמהלך הרוצח, את לי הזכירה

 עליי מסתכל היה מתמוטטת, שהייתי לפני רגע
 זוכרת אני זה. עם להתמודד יכולתי לא קר. במבט

 והתחלתי שלי׳, הילדים את רוצה ׳אני שצרחתי,
 התקיימה שבו לחדר כך אחר כשנכנסתי להקיא.
שלו, המופלאות עם גבי, מבט. השפלתי הסדנה,

 אותך?׳ לחבק יכול אני אני, ׳זה לי, ואמר אליי בא
 הסיטואציה, על כעסתי נורא נעים. לי היה לא

הב כך אחר הדמות. את גילם רק שהוא למרות
 נתן אז ורק התהליך, את לסיים לי נתן שהוא נתי

שלו". לתחושות ביטוי
 עמוס בסלון משחק בשקט, לה מקשיב גבי

 ללילך שנולדה הבת לי, שי עם הצעצועים
 לילך של הסיפור את הכרתי "לא שנה. לפני

 קנה בכל מזעזע "הסיפור אומר. הוא קודם",
 בסדנה דיברה לילך שבה הדרך אבל מידה,

 שאתנדב לי ברור היה גדול. חוסן שידרה
 בעולם שצברתי הניסיון כל עם אבל לתרגיל,

 לא סדנאות, וכמנחה אישי כמאמן הסדנאות,
 על לשמור הצלחתי כזה. לדבר מוכן הייתי

שהייתה הקפואה הפנים וארשת האטימות

עמוד 2



 יצאתי כך אחר הראשונה בהזדמנות אבל לי,

בבכי". והתפרקתי החוצה
 שיחות הרבה אחרי כך, אחר שבועות כמה
 לדייט נפגשו טוב ושם דיקפואה ביניהם, טלפון

 בתהליכי טוב שם את ליווה דיקפואה והתאהבו.
 יפהפייה תינוקת - לי שי אל שהחלה. ההפריה
כש שלשום בתו. כאל מתייחס הוא - לב ושובת

 בלונים, התמלא החדר שנה. חגגה היא נפגשנו,
 לי, שי של חיוך כל עם לאושרם. קץ היה ולא

ילד. כמו נמס דיקפואה

הזה" בקשר הרווחנו "שנינו

 בן־ איתי שבו יום אותו מאז עברו שנים שבע
יל שלושת את רצח טוב, שם של הגרוש דרור,
 להתארח כשהגיעו סכין דקירות בעשרות דיהם
 שלמה. מדינה שטילטל סיפור אצלו,
 שוב לבטוח קשח לך שהיה בטוח אני לילך,
 שעברת. מה כל אחרי בגבר

 עצמי עם עושה אני פשוט. לא מאוד "זה
 שאני הזמן כל לעצמי מסבירה קשה, עבודה
 ואני בתכלית, שונה גבר עם אחרים בחיים

 שמתחוללים והפחדים השדים כל על מתגברת
 שנינו לתוכו. גדלנו ששנינו תהליך זה בתוכי.

 הזה. בקשר בענק הרווחנו
 כל נוכחת הזאת החבילה

 ותמשיך שלנו בחיים הזמן
 שאני לא זה נוכחת. להיות

 לה־לה־לנד, של בסוג חיה
 הזמן, כל קיים השדים מחול
 להיכנע מוכנה לא אני אבל
 לראות לי עוזר גבי לזה.

 ויודע אחרת התמונה את
אותי". להכיל

 גרוש ,55 בן דיקפואה,
תפעו מנהל לשניים, ואבא

בחי הקונגרסים במרכז לי
 שה־ כשהבין נבהל לא פה,

"יד לאהבה. מוביל דייט
 אני מה לקראת בדיוק עתי

 "הקשר אומר. הוא הולך",
 הזמן, כל ונבנה נבנה שלנו

 אצל כמו וירידות עליות עם
זוג". כל

 לך שאמרו אנשים היו בטח
 צריך אתה מה בשביל -

זה? את
 היו", שלא אגיד לא "אני

 מקשיב אתה אם "אבל נוחות, בחוסר אומר הוא
 אני לאיבוד. הולך אתה לך, שאומרים מה לכל

שלי". ללב לעצמי, מקשיב

 עובד. הוא שבה בחיפה, מתגורר דיקפואה
 שלו, הפינה את תהיה מאיתנו אחד שלכל "בחרנו

 טוב. שם אומרת לקשר", בריא שזה חושבת ואני
 תלו־ לא ביחד. אחוז מאה אנחנו ביחד, "כשאנחנו

 שיפה מה וזה השני, את אחד מגבילים ולא תיים
 שהיו לחיים מטורף תיקון הוא גבי שלנו. בקשר

 וישאל דקות חמש כל אליי יתקשר לא הוא לי,
 את לאהוב לי גורם הוא אני. איפה באובססיביות

 וחזקה מצליחה מאישה פוחד לא הוא יותר. עצמי
 שלא חושבת אני שלה. הכסף את שמרוויחה

מע שאני כמה עד אותו להעריך מסוגלת הייתי
 אדם עם יחסים מערכת חווה הייתי לא אם ריכה

הרוצח". כמו חולנית, בצורה אובססיבי

אבא" של ג1ס "אני

 ההפריה בטיפולי טוב שם את ליווה דיקפואה
 היה התפתח שההיריון "ככל שעברה. הרבים

היו "למעשה מספר. הוא נשאר", שאני לי ברור

 צריך אני מה שם. להיות לא הסיבות כל לי
 סבים. כבר הם בגילי אנשים שלי? בגיל זה את

 זה את לעשות לילך של ההחלטה את כיבדתי
 קיבלה שהיא החלטה זאת זרע. מתרומת לבד,

 ככל זה, עם יחד עברה. שהיא מה כל בזכות
 ויותר יותר עצמי את מצאתי נמשך, שהתהליך

 שנלווה הרגשות מנעד כל עם אליו, מחובר
 כיפי". מאוד מנעד זה לזה.
היום? לי שי עם שלך היחסים איך

 נולד לי שי עם הקשר אבא. של סוג אני "היום
 בחדר הייתי שנולדה. אחרי הראשונות בדקות
 שלה, הראשון הבכי את וכששמעתי הניתוח

 אני התרגשתי. כך כל לילך, על אותה כשהניחו
 לחדר הניתוח מחדר אותה שהוציא הראשון

 של תחושה לי הייתה רגע אותו עד התינוקות.
 משתולל, רוחץ, מהתל, אני ועכשיו אאוט־סיידר,

 לתקופה אחורה שנה עשרים חוזר צוחק, משתטה,
מפרג שלי הילדים גם קטנים. היו שלי שהילדים

 נוכחות, קסם, לה יש לי. שי על משוגעים הם נים.

 מאוד". דעתנית יפהפייה, היא
 כשהילדה גם שם יישאר שגבי האמנת לילך,

תיוולד?
 הייתי שאלד. אחרי יהיה מה ידעתי באמת "לא
 גבי, את מכירה אני מעמד. יחזיק לא שזה בטוחה

 לא אבל חופש, אוהב והוא

 זה חופש כמה עד ידעתי
 לא בעברי אצלי. גדול ערך

 ופתאום חופש, זה מה ידעתי
 שהיה חדש, ערך גיליתי
חש ביטוי. מצא ולא בתוכי,

 צריך הוא מה לעצמי, בתי
הס בלילה. לקום חיתולים,

 לי ששי אחרי עליו תכלתי
 כל בהודיה היה והוא נולדה

 וליטף תמך הוא גדולה. כך
 היד את לי והחזיק והרגיע

 אמר לא הוא הניתוח. בחדר
 הנוכחות אבל במילים, הרבה
חזקה". הייתה שם שלו

עב להיריון שנכנסה עד

 ניסיונות 12 טוב שם רה
וט־ ארוכות ושנים הפריה

 בסרט שמתועדות פרכות,
 שיצר שאחרי", היום "לילך:

יוק הסרט רוזן. עמנואל

 בערוץ הקרובים בימים רן
yes של ¥0ב־ס וזמין רוקו 

yes. שהיו בדיעבד "הבנתי 
 או הילד השנים שעם גדולים, מאוד פחדים לי

 שהיו הילדים לאחד דומים יהיו שייוולדו הילדה
 הבן עומר, על חשבתי תמיד סיבה מאיזושהי לי.

 שלמה פרופסור וחצי שנתיים אחרי שלי. הבכור
 לתרומת לעבור לי המליץ אותי שליווה משיח

 אקח שאם הבנתי בסוף אבל רציתי, לא ביצית.
 לי יהיה הצבעים, מבחינת ממני ששונה תורמת

 דומים יהיו הילדה או שהילד סיכוי אין קל. יותר
 משיח פרופסור אינם. שכבר שלי הילדים לאחד

 אם כל כלפי נוהג הוא ככה כסף. ממני לקח לא
 לא וזה אליו, ומגיעה ילד להביא שרוצה שכולה

 שלנו". החומרי בעולם מאליו מובן
 הטרגדיה על לילדה תספרי מניח, אני מתישהו,
לה. שהיו האחים ועל שעברת

 אסתיר לא מקצוע. איש של בליווי "בוודאי,
 להיות תגדל היא זאת עם יחד דבר. שום ממנה
 לעצמי זה את הבטחתי ורגילה. נורמלית ילדה
 אחרי יודעת, אני היום הריתי. שבכלל לפני עוד

 בצל לגדול יכול לא שילד גדולה, עצמית עבודה
 מתמונות אותם תכיר לי שי שלו. המתים האחים

 רגילים וחיים ילדות לה יהיו אבל וסיפורים,
• יהיה״. שכך נשבעתי לחלוטין.

 "הקשר דיקפואה: גבי
 בדקות נולד לי שי עם

 אחרי הראשונות
 בחדר הייתי שנולדה.

 וכששמעתי הניתוח

 הראשון הבכי את
 כשהניחו שלה,

 כל לילך, על אותה

 אני התרגשתי. כך

 שהוציא הראשון

 הניתוח מחדר אותה
התינוקות" לחדר

fl
 המחיר הוא "אבל אנמרים: 1יה הם מה

 | אהבה" על לשלם נאלצים האדם שבני
השנייה אליזבת המלכה
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