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מעיין אדם נפרדה מבן זוגה, אסיף אלקיים, 
אחרי שהבינה ש"גבר החלומות שלי לא רוצה 
ילד בעתיד הקרוב". גם אחרי ששבו זה לזרועות 
זו, היה לה ברור: היא מתחילה תהליך של 
הקפאת ביציות )ומתעדת הכל לטובת 
דוקו אינטרנטי(. עכשיו היא מספרת על 
הדרך מלשכת הדוברת של מירי רגב 
למעמד של אשת תקשורת בנסיקה,  
ומסבירה למה "גם אם אחליף 
את יונית לוי ואקבל מיליון 
דולר למהדורה, סבתא 
שלי תרחם עליי כי לא 
עשיתי עדיין ילדים"
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כ
עם מירי רגב. 

"עבדתי 20 
שעות ביממה"

מחייה  פכים  ישראל  מעם  חוסכת  שלא  מי 
האישיים, מעיין אדם הודיעה בשנה האחרונה 
שנפרדה מבן זוגה, אסיף אלקיים, ואז שיתפה 
שחזרה אליו. עכשיו על הפרק: הקפאת ביציות. 
"את ההחלטה הזו לקח לי שנה לקבל", כתבה 
בפוסט נפיץ באינסטגרם לפני שבועיים. "להליך 
הזה יש תדמית שאף אחת לא רוצה. עדות לכך 
שהגעת בידיים ריקות לשלב ה'אין ברירה'. זו 
זכות השמורה לרווקות על גבול הבלות, אלו 
שפספסו את חלון ההזדמנויות. אלוהים, כמה זה 

דפוק להקפיא ילד במקום לתת לו חיבוק".
אדם )33( יושבת מולי יום לאחר שעברה 
את שאיבת הביציות, פרוצדורה שנעשית תחת 
הרדמה מלאה, מלאת עזוז והתרגשות. אחרות 
קמות מעוכות, אבל אדם מכריזה שכבר רצתה 
להגיע היום ל"חדשות הבוקר" של קשת 12, שבה 
היא לוקחת חלק כפאנליסטית, אך הרופאה שלה 
לא הרשתה. יש כנראה משהו מעצים בכך שאת 
לוקחת את גורלך בידייך. "הגעתי עם כאבי בטן 
איומים ובשאיבה גילו שהייתי מלאה בנוזלים, 
תופעת לוואי מההורמונים, אבל חוץ מזה היה 
ממש כיף בחדר הניתוח", היא מספרת. "הוא נראה 
כמו ספא. הייתי שלווה ונרדמתי מהר מאוד".    

מאיפה נולד הרעיון להקפיא ביציות? †
"הגינקולוג פרופ' יריב יוגב, שיושב לידי בכל 
תוכנית, תפס אותי איזה בוקר לפני שנה בפינת 
האיפור, ושאל אותי אם חשבתי לעבור הקפאת 
ביציות. הוא ידע שאני מאוד רוצה ילדים אבל 
אסיף לא בשל עדיין. זה היה עוד לפני הפרידה 

־שלנו. כשיריב הבין ממני שילד זה לא משהו שי
קרה מחר בבוקר, הוא סיפר שהוא כל הזמן פוגש 

נשים שמתחרטות שהגיעו אליו מאוחר מדי". 
אאוץ'.  †

"לא הרגשתי שהוא שואל מחטטנות, אבל 
עדיין, לא היה נעים לשמוע ממנו שכדאי שאלך 
על הקפאה. חשבתי, מה לי ולזה? זה מוצא אחרון 
כשלא מוצאים בן זוג. זה זרק אותי לשיחות עם 
סבתא שלי שמתקשרת ואומרת לי 'מעיין, אני 
רוצה שתהיי מאושרת, שתתחתני'. אני עונה לה 
'סבתא, אני מאושרת, אני עושה את הדברים 
שתמיד חלמתי לעשות, אני מרוויחה מדהים'. 
אבל גם אם אחליף את יונית לוי ואקבל מיליון 
דולר למהדורה, סבתא שלי תרחם עליי כי לא 

עשיתי עדיין ילדים". 
־כמו יתוש טורדני, עצתו של פרופ' יוגב ריח

פה מעליה ולא נתנה לה מנוח. "התחלתי ללמוד 

את הנושא. זה גם מה שהביא אותי לשים על 
השולחן את השאלה 'איפה אנחנו?' ומשם, הדרך 

לפרידה הייתה קצרה". 
ודווקא כשחזרתם, אחרי חמישה חודשים  †

בנפרד, קיבלת את ההחלטה?    
"התחלתי להתקדם עם זה קצת לפני שאסיף 
ואני חזרנו, אבל אז הגיעה הקורונה ובתי החולים 
הקפיאו את כל הליכי הפוריות. כשפתחו מחדש 
כבר היינו ביחד, אבל זה לא שינה שום דבר. 

החלטתי שאני הולכת על זה".
מה זה אומר? שאמנם חזרתם - אבל לאותה  †

נקודת מוצא, שאת רוצה ילד והוא לא?
"המורכבות של צמצום הפערים נשארה, אבל 
הפעם החלטנו שאנחנו עובדים קשה כדי לצמצם 
אותם. אנחנו הולכים לטיפול זוגי ואנחנו מדברים 
הרבה יותר בפתיחות. זה אומר שעל השולחן יש 
גם מסגרת זמנים. בליל הסדר האחרון הייתי לבד. 
היה שולחן חג עם צלחת אחת עבורי. גפילטע 
פיש אחד אני אכלתי ואת השני נתתי לחתולה. 
אמרתי לעצמי שבפסח הבא אהיה כבר בהיריון. 

אני מקווה מאוד שמאסיף". 

הזמן עצר מלכת 
אדם, גרושה ללא ילדים ואלקיים, הצעיר 

־ממנה בחמש שנים, היו ביחד שנה וחצי עד שנפ
רדו בנובמבר האחרון. הם הכירו בפייסבוק. הדעות 
חלוקות מי התחיל עם מי, אבל כבר בדייט השני, 
אדם אמרה לאלקיים שהיא אוהבת אותו. מהר 

מאוד הם עברו לגור יחד בדירתה בפתח־
תקווה. הוא היה בחור צעיר שכותב ספרים 
־)שני ספריו יצאו לאור במימון המונים( וחו

לם להצליח בגדול, ובינתיים חי מהיד לפה. 
היא הייתה אחרי סיבוב מצליח כדוברת של 
זאב אלקין, אז שר הקליטה והעלייה ושל 
מירי רגב, אז שרת התרבות, ואז עברה לצד 

השני, לתקשורת, והתחילה לנסוק. 
סוגיית הילדים עמדה בין אדם לאלקיים 
בפוסט  שהכריעה.  עד  הראשון,  מהרגע 
הפרידה שפרסמה בנובמבר האחרון, כתבה: 
"כשרק הכרנו אמרתי לו 'אנחנו נוסעים לתוך 
קיר'. הוא רק התחיל את החיים ואני רוצה 
ילד אתמול. התאהבתי בו עד כלות, הוא כל 
מה שיכולתי לחלום עליו. אבל גבר החלומות 
שלי לא רוצה ילד בעתיד הקרוב, ואני מרגישה 

שאתחרט כל חיי אם לא יהיו לי ילדים".  
מה משך אותך באסיף? †

"כשרק הכרנו, היה לי מוזר שאני יוצאת 
עם בן אדם שלא יכול להזמין אותי לארוחה או 
לקחת אותי לחו"ל. מהר מאוד הבנתי שזה לא מה 
שאני צריכה מהחצי השני. אני מתפרנסת טוב ולא 
צריכה מישהו להישען עליו כלכלית. אני צריכה 
מישהו להישען עליו רגשית, והוא לחלוטין הבן 
אדם הזה. האופן שבו הגבר הזה מדבר אליי ומתנהג 
אליי, אין דברים כאלה. הייתי חוזרת מיום עבודה 
לבית נקי ומסודר ולארוחה שהכין לי. אני פרחתי 
בקריירה, והוא לרגע לא קינא ולא התמרמר, רק 
פרגן והתלהב מההישגים שלי. גם כשלא היה לו 

־כסף לקנות לעצמו טי־שירט חדשה במקום הב
לויה שהלך איתה, הוא קנה לי פרחים. אז קניתי 

לו טי־שירטים בעצמי 
ושמתי לו בארון בלי 

שישים לב.
הבנתי  אז  "כבר 
שהוא אחד הבחורים 
החכמים, המוכשרים 
שפגשתי  והחרוצים 
ושזה רק עניין של זמן 

עד שזה יתפוצץ. הוא מניה בטוחה. הנה, 
עכשיו הספרים שלו נחטפים. הוא מתפרנס 
מאוד יפה מזה. יש לו היום בעו"ש יותר 
ממה שלי יש, והוא עומד להוציא ספר 

שלישי". 
כשנפרדתם, ניסית לצאת עם אחרים? †

"פנו אליי גברים מאוד בשלים וגם 
מאוד עשירים, שאמרו לי 'עכשיו אנחנו 
עושים לך ילד'. התכתבתי עם כל מיני 

ויצאתי אולי לשני דייטים. אבל כמה שניסיתי 
לשים את אסיף מאחוריי, לא הצלחתי. בינואר הוא 
נכנס ל'האח הגדול', והוא בכה שם וסיפר שהוא 
מאוהב. איך אפשר לצאת עם בחורים במצב כזה?".

אז נצמדת למסך? †
"השתדלתי לא לראות אותו, אבל זה הגיע אליי 
מכל מקום. ברחוב, במכולת, בהודעות באינסטגרם. 
אנשים פתחו את החלון באוטו וצעקו לי 'תחזרי 
אליו'. מצחיק, היום צועקים לי 'תזרקי אותו'. בסוף 
נכנסתי לראות. ראיתי שהוא מדבר עליי ומתגעגע 
אבל לא ידעתי מה זה אומר, כי גם כשנפרדנו הוא 

אהב אותי. הרגשתי את כל קשת הרגשות: כעס, 
אהבה וגם קנאה. כל אחת שהוא ניהל איתה שיחה 
נעימה, אמרתי, 'הנה, הם מתאהבים'. כשהוא יצא 
החוצה הוא סיפר לי כמה נלחם עם עצמו לא להיות 
הדובון שהוא, לא לחבק אף אחת, 

רק כדי לכבד אותי".
איך החזרה שלכם נרקמה? †

"הוא יצא מבית 'האח' בלילה, 
והתקשר אליי כבר לפנות בוקר. 
זיהיתי בקול שלו שהוא עבר שם 

־טלטלה גדולה. שנינו לא רצינו לנהל שיחה עמו
קה ומורכבת דרך הטלפון, למרות שהיינו מאוד 
טעונים. אחרי כמה ימים, הוא הגיע אליי בערב. 
הוא סידר לעצמו לישון אצל חבר בפתח־תקווה".

הוא ישן אצל החבר באמת? †
אדם מתקשרת לאסיף: "מאמי, איפה ישנת 
באותו ערב שהגעת אליי?" השניים נזכרים שהוא 
נשאר לישון אצלה )ואסיף מוסיף בטון ממזרי 
שהם כלל לא ישנו(. "התגנדרתי לפני שהוא 
הגיע. התרגשתי מאוד. כשפתחתי לו את הדלת, 

־הסתכלנו אחד לשנייה בעיניים והזמן עצר. הר
גשנו את אותה האהבה ואפילו יותר. אסיף חיבק 
אותי כל כך חזק, שעד עכשיו אני מרגישה סדק 
בצלע. הייתי בלחץ. נפרדנו כשהכדור במגרש 

־שלו. ידענו שאם חוזרים, לא חוזרים לאותו המ
קום. גיליתי שאסיף שחזר הוא לא אסיף שהלך. 
הוא מדבר אחרת לגמרי, בכוונות וברצינות שלו".
אז הקאמבק המרגש קרה, אבל כשקוראים 
בין השורות מבינים שאדם לא תישאר שם בכל 
מצב. "לא התייעצתי עם אסיף לגבי ההקפאה. 

יש לתהליך הזה 
תדמית של משהו 
עצוב. אם מישהי מספרת 

שהיא מקפיאה ביציות, 
היא תקבל פנים מרחמות. 

הכנסתי אנשים לרחם 
שלי כי רציתי לשנות את 

הדימוי הזה"

אני לא צריכה 
מישהו להישען 

עליו כלכלית. אני צריכה 
מישהו להישען עליו 

רגשית. גם כשלא היה 
לאסיף כסף לקנות טי־שירט 
חדשה, הוא קנה לי פרחים" 

הבנתי על מה 
מירי רגב מדברת. 

אני אמנם אשכנזייה 
אבל גדלתי בפריפריה. 

אני נמשכת לצניעות 
ולחום האלה. אף פעם 

לא הסתדרתי עם בחורים 
תל־אביביים"

עם בן הזוג, 
אסיף אלקיים.  
"אנשים צעקו 

לי 'תחזרי 
אליו'"
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הבחירה שלי הייתה להקפיא ביציות שלי ולא 
עוברים שלנו. אני גרושה ובת להורים גרושים, 
וכל הדבר הענק הזה שנקרא 'אהבה' מוטל בספק. 
אם אסיף היה האהבה הכי גדולה ויציבה שלי 
ובכל זאת נפרדנו, אז אני כבר פחות נאיבית. 
אני לא מאמינה באהבה כמו שהאמנתי בגיל 16. 
ההחלטה על הקפאת ביציות היא המעשה הכי 
עוצמתי ועצמאי שלי. אני לא מובלת, אני מנהלת 

את החיים שלי. הכוח בידיים שלי".
אז אולי רון שחר, שהגיב לפוסט הקפאת  †

הביציות שלך במשפט "קחי לך גבר שכן רוצה 
להיות אבא לילדים שלך", לא מאוד טעה? אולי 
אם בן הזוג לא נמצא איפה שאת נמצאת כבר 

זמן מה, צריך לקפל את הבאסטה?
"אסיף הוא הגבר הכי אחראי שיצאתי איתו 
מימיי. הוא משוגע עליי והכי קל היה לו להגיד 
'יאללה'. אבל הוא אדם חושב והוא רוצה להיות 
האבא הכי טוב שהוא יכול להיות, שזה אומר להיות 
בשל ובמקום יציב. אני מעריכה אותו על זה שהוא 

־לא מתקפל. זה אפילו עוד יותר מחרמן אותי לע
שות איתו את הילדים שלי".

איך אסיף הגיב על ההחלטה שלך?  †
"הוא הרגיש אשם בזה שאני צריכה לעבור 
הקפאת ביציות. לקח לי הרבה זמן לשכנע אותו 
שגם אם עכשיו הוא מרים אותי על הידיים ולוקח 
אותי למיטה לעשות ילד, אני עדיין רוצה לעשות 

את זה. ההקפאה לא נועדה לילד 
הראשון ובתקווה גם לא לשני. היא 
נועדה לאפשר לי להביא את הילד 
השלישי, הרביעי והחמישי כשכבר 
אכנס לתוך גיל 40. החלום שלי 

הוא משפחה גדולה".
ועל חלומות בהחלט משלמים. 

הקפאת ביציות הוא הליך יקר שהמדינה לא 
מממנת. "קניתי חבילה מפנקת שעולה 18 אלף 
שקל", היא מספרת. "זה אומר רופאה פרטית, 
בדיקת זקיקים יומיומית, חדר ניתוח, שאיבה 
והקפאה של הביציות לעשר שנים. יריב שידך 

לי את הרופאה. כבר באולטרסאונד הראשון היא 
החמיאה לי עם 'איזו רירית רחם יפה'. זה הרבה 
יותר שווה ממחמאה על בגדים או על עור פנים. 
התחלתי להתמכר למחמאות הגינקולוגיות האלה. 
כשטכנאית לא אמרה משהו על הזקיקים שלי, 
אמרתי לעצמי, מה שורף לה? למה לא לפרגן? 
הרופאה הצליחה לשאוב 12 זקיקים, ואני הולכת 

לעוד סיבוב של שאיבה".
בשנה האחרונה התנהל קמפיין של ידועניות  †

שמבקשות שייצאו להן מהרחם. את, בתנועה 
הפוכה, מכניסה את כולנו לנעשה בחייך. 

"יש לתהליך הזה תדמית של מוזרות, של 
חריגות, של אילוץ, של משהו עצוב. רון שחר זה 
שם קוד לכל מי שמייצר את הסטיגמה השלילית 
להליך כל כך חשוב. אם מישהי מספרת שהיא 
בהליך של הקפאת ביציות, היא לא תשמע 'איזה 
יופי', אלא תקבל פנים מרחמות. הכנסתי אנשים 
לרחם שלי וויתרתי על הפרטיות שלי באופן כל 
כך גס, רק כי רציתי לשנות את הדימוי שיש 
להליך הזה. אני גם מצלמת את כל השלבים וזה 

יהפוך לדוקו שאעלה ליוטיוב". 

קחי את הדברים שלך ולכי 
הביטוי "סלף מייד וומן" כאילו נולד עבור 
אדם. אחרי שהשתתפה ב"הישרדות" ב־2016, 
שם הגיעה לגמר אך לא זכתה, הצליחה להתחמק 
מהתיוג כפליטת ריאליטי ולמצב את עצמה 

כאשת תקשורת. כיום, חוץ מהיותה פאנליסטית 
בתוכנית הבוקר, היא מתחזקת דף אינסטגרם 
עם קרוב ל־200 אלף עוקבים, ולא מתביישת 
לספר שהיא מתפרנסת מזה יפה )בימים אלה, 
למשל, חתמה על חוזה עם בנק שתפרסם בעמוד 
שלה(. חוץ מזה, היא גם מנהלת סדנאות כתיבה 
בהנחייתה. רגע לפני הקורונה החלה להגיש שתי 
תוכניות בקשת 12 )"מה הלו"ז" ו־Tvbee( שירדו 

בעקבות המגיפה.
אבל ההתחלה לא הייתה פשוטה. היא נולדה 
בנהריה לאב שעלה מארגנטינה, שהקים וניהל 

־ביחד עם אמה חברת כוח אדם, עד שהשניים הת
גרשו. "הייתי בת 15 כשהבית התפרק, ועברתי 
לגור עם אבא שלי כי לא הסתדרתי עם אמא. היינו 
משפחה ממעמד הביניים ובגירושים הכל קרס. זה 
היה הליך משפטי ארוך שבו הם רבו על הכל, החל 
ממשמורת ועד נכסים. אני זוכרת שאחי הקטן רצה 
חרב של פאוור ריינג'רס ולא היה כסף לקנות לו, 

אז אבא שלי בנה לו אחת בעצמו".     
בגיל 17 הגיעה נקודת מפנה. "ימים שלמים 
לא הלכתי לבית הספר וכשהייתי כבר מגיעה, 
ביליתי בזולה או על מזרן ששמו לי בכיתה, 

העיקר שאגיע. יום אחד אבא שלי חזר מאוחר 
בלילה, וראה שהשארתי תנור דולק בחדר למרות 
שביקש שלא אדליק אותו שעות ארוכות, כי זה 
יקר. הוא אמר לי 'קחי את הדברים שלך ולכי'". 

† וואו. מה עשית?
"אספתי מהר כמה דברים שלי בשקיות זבל 
ויצאתי מהבית בלי לדעת לאן. בסוף הלכתי 
לישון אצל ידיד שלי בקיבוץ. שלושה ימים 

־הייתי עם אותם התחתונים. כשאמא שלי גי
לתה מה קרה, היא הגיעה לקחת אותי אליה. 

אבל גם אצלה לא יכולתי להיות".
† למה?

"היא גרה בדירה פצפונת עם מקום למיטה 
וארון. המקרר היה ריק. עברתי לסבתא שלי. 
היא התפרנסה מהשכרת חדרים ביחידת הדיור 
שצמודה לביתה. עזבתי את הלימודים, התחלתי 
למלצר ושילמתי לה שכר דירה. לא סיימתי 12 
שנות לימוד ואין לי תעודת בגרות. אבל הגעתי 
לאן שהגעתי בזכות העובדה שאבא שלי זרק 

אותי מהבית".
† תסבירי.

"אמא שלי שאלה אותו למה לא התאזר 
בסבלנות, כי הייתי אמורה להתגייס תכף. הוא 
ענה לה שחשש שאם לא ינער אותי אני אסיים 
בכלא צבאי. מאותו רגע ששמעתי על זה, עבדתי 
בלהוכיח לכולם שאני לא הכלומניקית המופרעת 
שחושבים שאני. הוא רצה לנער אותי והצליח". 

מתי השלמת עם אבא? †
"הוא ניסה כל הזמן להשלים איתי, שלח דרך 

־האחים שלי מכתבים ומתנות והתעלמתי. כשקי
בלתי דרגה בקורס קצינים הוא הגיע בהפתעה, 
מבלי שהוזמן. הוא הביא איתו לטקס שיר שכתב. 
סלחתי לו. הוא היה ילד יתום שמגיל שמונה גדל 
במוסדות, ומה שהוא מכיר ויודע זה 'טאף לאב'".

איך מגיעים לקצונה ללא 12 שנות לימוד? †
"שיבצו אותי לתפקיד פקידותי בחיל חימוש, 
ואז גיליתי שמוציאים את המצטיינים לקורסי 
פיקוד. מאותו רגע התחלתי לחרוש. כשכולם 
בילו בשבתות אני ישבתי על החוברות של הקורס 
והוצאתי מאה במבחנים. מאוחר יותר, התעקשתי 

עד שהוציאו אותי לקצונה". 
גם כשקיבלה את מה שרצתה, המרפקים של 
אדם לא יצאו לחופשה. "החלום היה לשרת בדובר 

־צה"ל. לפני הגיוס כתבתי מכתב למפקד היחי
דה וביקשתי שייתנו לי צ'אנס. הם לא ענו לי. 
כשהייתי כבר סגן, שנייה לפני השחרור, החלטתי 

לא לוותר".

מפה לשם, אדם הצליחה לתאם פגישה עם 
דובר צה"ל דאז, אבי בניהו. "נתתי לו את נאום 
חיי. אחרי שבוע הוא התקשר ואמר שהוא אוהב 
אנשים עם סכין בין השיניים, ושהתקבלתי. הייתי 

קצינה אצלו בלשכה".
־כשבניהו עזב, אדם עברה לדבר הבא: הכנ

 סת. בהתחלה עבדה עם שאול מופז שהיה אז יו"ר 
קדימה, ובגיל 27 בלבד הפכה, כאמור, לדוברת 

של מירי רגב כשרת התרבות. 
הרטוריקה של מירי רגב מדברת אלייך? †

"הבנתי על מה היא מדברת. בדובר צה"ל 
הרגשתי שמסתכלים עליי בעליונות, כי אני לא 
מדברת בשפה שלהם. אני אמנם אשכנזייה אבל 
גדלתי בפריפריה. יש לי שפת רחוב, אני מדברת 
ב'כפרה' ו'נשמה'. אימצתי את מה שראיתי סביבי. 
אנשים מהפריפריה הם אחרים מאנשים מהמרכז. 
אני נמשכת לצניעות ולחום האלה. אף פעם לא 
הסתדרתי עם בחורים תל־אביביים שיצאתי איתם. 

אנשים שנלחמו בשיניים ובציפורניים על מה 
־שיש להם הם חד־משמעית יותר מעניינים מא

נשים שגדלו בבתים מבוססים. אני רואה בעיניים 
שלהם יותר עומק".

־במסגרת תפקידה כדוברת של רגב, היא מס
פרת, "עבדתי 20 שעות ביממה. לא היו לי חיים 
אישיים. הייתי אז נשואה טרייה והגעתי מהעבודה 
כשבן זוגי כבר ישן. הוא היה הייטקיסט, וערב 

־אחד הוא היה צריך לטוס לחו"ל מהעבודה לשבו
עיים. הוא השביע אותי להגיע בזמן כדי שנספיק 
לאכול ביחד לפני הטיסה. אמרתי לו 'בטח' וגם 
שאקח אותו לשדה התעופה. אבל התעכבתי. הוא 
הכין את הארוחה וישב לחכות לי. בסוף הוא אכל 
לבד. עד שהגעתי, הוא כבר לקח מונית לשדה. 

הצלחת שלי חיכתה לי עם פתק 'אוהב אותך'".
הגירושים שלך קשורים לעבודה התובענית? †

"אלמלא התפקיד כדוברת של מירי רגב, 
־הייתי היום כנראה נשואה. בעלי יזם את הפרי

דה, אחרי שנתיים של נישואים. ברגע הראשון 
הופתעתי וכאבתי, אבל אחר כך הגיעה הקלה. אני 
כל כך מאושרת מהמקום שאני נמצאת בו היום. 
בהשוואה לגרוש שלי, אסיף מאוד מתאים לי". 

מה לאחל לך? †
"שהגבר הכי מדהים שאפשר לבקש יהיה גם אב 
ילדיי. אני חולמת את זה ואני מרגישה שעכשיו 

גם הוא קצת מתחיל לחלום את אותו הדבר". 8

פנו אליי גברים 
מאוד בשלים וגם 

מאוד עשירים, שאמרו 
לי 'עכשיו אנחנו עושים 
לך ילד'. אבל כמה שלא 
ניסיתי לשים את אסיף 
מאחוריי, לא הצלחתי"

ההקפאה לא 
נועדה לילד 

הראשון ובתקווה גם 
לא לשני. היא נועדה 

לאפשר לי להביא את 
הילד השלישי, הרביעי 
והחמישי. החלום שלי 

הוא משפחה גדולה"

הגעתי לאן 
שהגעתי בזכות 

העובדה שאבא שלי 
זרק אותי מהבית. 

עבדתי בלהוכיח לכולם 
שאני לא הכלומניקית 
המופרעת שחושבים" 
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הבוקר"

"הרופאה אמרה לי 
'איזו רירית רחם 

יפה'. התחלתי 
להתמכר למחמאות 

הגינקולוגיות האלה"
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