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היא הייתה צריכה לבקש אישור 
מהרבנים לשמש כאם פונדקאית, 

בעלה לשעבר, חסיד חב"ד, חשב שהיא 
מוכרת את עצמה, והגננת של בנה 

הבכור הופתעה מההיריון שלא הסתיים 
עם אח חדש. תכירו את ריקה קורן, 
דתייה שהחליטה להביא את המתנה 

הגדולה ביותר לזוג חשוך ילדים, ועכשיו 
היא עושה את זה שוב - ולא אכפת לה 

מה הסביבה הדתית חושבת על זה

ריקי רט  צילום: ראובן קסטרו

“המשפחה שלי חרדית, 
וחלקם לא שמעו מעולם על 
פונדקאות. כשהסברתי להם 
הם אמרו: ‘לא הבנו, ספרי 
וק מההתחלה'". ריקה קורן
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ימה מתושבי שכונת הדר גנים בפתח תק
יווה תוהים עד היום מה בדיוק עבר על שכ

ואם לשני  גרושה  קורן, דתייה  ריקה  נתם 
ילדים, חרדית לשעבר, שהסתובבה במשך 

יכמה חודשים עם בטן הריונית, נעדרה ליו
תינוק.  ובלי  בטן  בלי  חזרה  ופתאום  מיים 
תקופה  אחרי  לקורן  סיפרה  השכנות  אחת 
שחשבה כי ההיריון היה פרי דמיונה בלבד. 
במשך  שהתווכחה  לה  אמרה  אחרת  שכנה 
שעות עם בעלה האם קורן בדרך ללדת או 

יסתם שמנה. את קורן עצמה זה כבר לא מפ
כמו  מוסכמות  לפי  פועלים  “אנשים  תיע. 
‘אם היא לא נשואה - היא לא יכולה להיות 

בהיריון'", היא אומרת. 
ילפני כשנתיים שימשה קורן אם פונדק

אית בשביל זוג חשוך ילדים, והיום, בגיל 
32, היא עוברת תהליך דומה בפעם השנייה. 
מאז הליך הפונדקאות הראשון חשוב לקורן 
לקדם את העניין, והיא משמשת אוזן קשבת 
ההליך  את  לעבור  אם  המתלבטות  לנשים 
בעצמן. קורן השתתפה בין היתר בדיונים 

במש גורמים  עם  ונפגשה  בנושא  יבכנסת 
ולכן גם הסכימה לאחר הי ירד הבריאות, 

סוסים להתראיין בשמה המלא. “יש בורות 
יאדירה בכל הקשור לפונדקאות", היא אומ

רת. “נשים עורכות בגופן טיפולים כואבים 
ולשמור  להרות  שלהן  והסיכוי  ומיותרים, 
להעביר  לי  חשוב  אפסי.  הוא  ההיריון  על 
נכון,  קלות.  יותר  דרכים  שיש  מסר  להן 
זה אולי קשה רגשית וכספית, אבל זה ילד 

שלכן לכל דבר. אל תהרגו את עצמכן". 

בלי אפידורל
יקורן נולדה באשדוד, בת יחידה בין חמי

שה בנים, לאב חסיד גור ולאם חב"דניקית. 

המזו בשכונה  אמנם  התגוררה  יהמשפחה 
הקפי תמיד  לא  אבל  גור,  חסידי  עם  יהה 

דה על כל החומרות: האב והאם נהגו ללכת 
מקפי שבגור  בעוד  במקביל,  יחד  יברחוב 

דים שהבעל יהיה תמיד כמה צעדים לפני 
נהיגה,  ברישיון  מחזיקה  גם  והאם  אשתו, 
בניגוד למקובל בקרב שאר נשות החסידות. 
קורן התחנכה במוסדות גור, אך כבר בגיל 
תקנון  של  הנוקשים  בחוקים  מרדה  צעיר 

יבית הספר. את עיקר האש ספג שיערה המ
תולתל והלא ממושמע. “תמיד היו מלחמות 
בנושא הצניעות", היא נזכרת, “חצאית לא 
מספיק ארוכה, שיער לא אסוף או חלילה 

שימוש בג'ל לשיער". 
18 החליטה לעזוב את מסלול הליי  בגיל
ימודים הטבעי ולא להצטרף לסמינר למו

רות, כשאר הבנות. במקום זאת היא יצאה 
ילשנת שליחות מטעם חב"ד ברומא, וכשש

לזרום.  השידוכים  הצעות  החלו  לארץ  בה 
קורן סירבה להינשא לבחור מחסידות גור 
הסגורה, וזה היה האות לתחילת הידרדרות 
הקשר עם אביה. קרוב משפחה מכפר חב"ד 
שידך לה את מי שהפך לבעלה, “חסיד חב"ד 
שלושה  בתוך  כהגדרתה.  יחסית",  מודרני 
חודשים הם נישאו ובתוך פחות משנה נולד 

יבנם הבכור, אבל מהר מאוד הפכו הנישו
אים לחלום ביעותים, שכלל אלימות מצד 
הבעל. קורן נכנסה שוב להיריון, אך בטרם 
ילדה את בתה גמלה בה ההחלטה להתגרש. 
אומרת.  היא  פרטית",  השגחה  הייתה  “זו 

י“עד אז אמנם חבשתי פאה והתנהגתי כחר
דית כלפי חוץ, אבל מבפנים הייתי חלולה. 
כולם אמרו לי: ‘בחיים לא תראי ממנו גט', 
אבל בתוך שמונה חודשים הייתי גרושה". 

שקולטים  הראשון  הדבר  הם  תלתליה 
הורידה  הגירושים  אחרי  בה.  כשמביטים 

יאת הפאה שחבשה, ועברה לבנדנה. כשה
יכול  בינה שגם כיסוי הראש המזערי הזה 
זוג פוטנציאליים,  להכשיל מפגש עם בני 
הסירה גם אותו. “אחרי שהורדתי את כיסוי 
הראש המשכתי ללכת בשיער אסוף, מתוך 
הרגל. רק כשהכרתי בפעם הראשונה בן זוג 
הרגשתי  השיער.  את  לפזר  העזתי  רציני 

שהביטחון העצמי חוזר אליי". 
כיום היא עובדת כנציגת שירות לקוחות, 
מתגוררת עם שני ילדיה בפתח תקווה, וכבר 

יאינה מגדירה את עצמה חרדית. אבל הרע
יון להיות אם פונדקאית החל לקרום עור 
וגידים עוד כשהייתה בעולם החרדי, לאחר 
שילדה את בנה הבכור. במסגרת עבודתה 

יפגשה אם חדיהורית שסיפרה לה שהיא בה
יליכים לפונדקאות. “זו הייתה הפעם הרא

שונה ששמעתי על המושג פונדקאות, ומיד 
יהבנתי שנועדתי לזה. זה הייעוד שלי בח

יים. אני אדם שנותן, הבית שלי הוא בית 
פתוח, הילדים שלי יודעים גם הם לתת, וזה 

הכי חשוב בעיניי.
 13 במשך  ילדים  היו  לא  שלי  “לדודה 

ישנים, ואני תמיד נזהרתי בכל מילה שדיב
רתי בנוכחותה. יש לי גם חברה טובה מאוד 

אפ שיש  כששמעתי  לכן  עקרה.  ישהיא 
שרות ללדת בשביל מישהי אחרת, חשתי 
שזה רעיון שנולד בשבילי. אני הרי נכנסתי 

ילהיריון די בקלות, חוויתי היריון נפלא וי
לדתי בלידה קצרה שנמשכה חמש שעות, 

בלי אפידורל. 
"סיפרתי שאני חושבת להיות פונדקאית 
למי שהיה אז בעלי, והוא כמעט הרג אותי 
במקום על עצם המחשבה. איכשהו אנשים 

נוש אני  שאם  אסור.  שזה  חושבים  ימיד 
את ילד של מישהו אחר אז משהו כאן לא 
בסדר. חבל שדווקא מגזר שחרת על דגלו 
את החסד ואת הסיוע לזולת לא רואה שזהו 

החסד הכי גדול שאפשר לעשות".

כשהבעל דוחף
לפעול  לקורן  חשוב  היה  דתייה  כאישה 
לפי ההלכה. במכון פוע"ה )פוריות ורפואה 
על פי ההלכה( אמרו לה שבמצבה אין כל 
מניעה שתהפוך לאם פונדקאית. המכון אף 
עודד את התהליך, מתוך היכרות קרובה עם 
מצוקותיהם של זוגות חשוכי ילדים. “אנחנו 

פונדק זוגות לתהליך  יכולים לשלוח  ילא 
אות ולא להתיר לנשים להיות פונדקאיות", 
אומר הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, 

ישמוסיף כי ההלכה נותנת עדיפות לפונד
קאית גרושה או אלמנה, ולכן מקרה כמו של 

קורן הוא אידאלי.
עוב לנשיאת  “הסכמים  חוק  פי  על  יגם 

לא  להיות  הפונדקאית  על  המקורי,  רים" 
נשואה. הרב מרדכי אליהו, שהיה ממקדמי 

יהחוק, התנגד לפונדקאיות נשואות כי לד
עתו האם הנושאת היא האם הביולוגית, כך 
שעלולה להיות פגיעה במעמדו של הילד 
מבחינה הלכתית. בשנת 2006 התיר הרב 
להשתמש  עמאר  שלמה  לישראל  הראשי 
במקרה  נשואה  פונדקאית  של  בשירותיה 
היא  הביצית  בעלת  עמדתו,  לפי  מסוים. 

שי ולכן  ההלכה,  מבחינת  לאם  ישנחשבת 
מוש בפונדקאית נשואה הוא אפשרי, גם אם 

עדיף להימנע ממנו.
בשנתיים האחרונות, בשל ביקוש הולך 

הווע פונדקאיות,  של  לשירותיהן  יוגדל 
דה האחראית על הנושא במשרד הבריאות 
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ריקה קורן: “סיפרתי 
שאני חושבת להיות 

פונדקאית למי שהיה 
אז בעלי, והוא כמעט 
הרג אותי במקום על 

עצם המחשבה. אנשים 
מיד חושבים שזה 

אסור, שאם אני נושאת 
ילד של מישהו אחר 

אז זה לא בסדר. חבל 
שדווקא מגזר שחרת 

על דגלו את הסיוע 
לזולת לא רואה שזה 
החסד הכי גדול שיש"

התיר פונדקאות לנשואה. הרב עמארמשתדלים להקל. הרב בורשטין, מכון פוע"הנגד פונדקאיות נשואות. הרב אליהו
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נשואות.  לנשים  גם  ההליך  את  מאשרת 
“לצערי, בגלל מצוקת הפונדקאות הקשה, 
ניצלו את האישור החדיפעמי שנתן הרב 
אומר  יותר",  לנרחב  אותו  והפכו  עמאר 

יהרב בורשטין. לדבריו, מעבר לבעיה הה
לכתית, במקרים רבים פונדקאית נשואה 
מגיעה לתהליך מתוך לחץ שמפעיל בעלה 

הול “אנחנו  כלכלית.  בעיה  לפתור  יכדי 
כים לפי הפוסקים הכי מקלים", הוא אומר. 
“אין הכרעה מי נחשבת לאם הילוד, בעלת 
ליצור  למה  אז  הפונדקאית.  או  הביצית 
מראש ילד עם בעיות? מעבר לכך, כאשר 
מופעל לחץ על האישה מצד בעלה להפוך 

ילפונדקאית, הוא הופך אותה לשפחה בני
גוד לרצונה".

בדעת  מתחשב  אינו  אשר  שזוג  בעוד 
בעזרת  התהליך  את  לעבור  יכול  ההלכה 
בחו"ל,  או  בארץ  יהודייה  לא  פונדקאית 
הבאים  הזוגות  את  מכוונים  פוע"ה  במכון 
אליהם להיעזר בפונדקאיות יהודיות בלבד. 

מבחי גם  אך  הלכתית  מבחינה  עדיף  י“זה 
נה אנושית, לאחר שנחשפנו לתנאים שבהן 

ימוחזקות נשים פונדקאיות ב'חוות' לפונד
קאות במקומות כמו הודו".

הפסקתי לשחק כדורגל
יהרעיון לא יצא לפועל בזמן שהייתה נשו

אה, בגלל התנגדותו של בעלה ובגלל החוק 
פונד להיות  נשואות  נשים  אז על  ישאסר 
גירו לאחר  חודשים  שלושה  אבל  יקאיות. 
ישיה נתקלה קורן במקרה במודעה באינטר

נט שחיפשה פונדקאיות, והחליטה להיכנס 
לתהליך. 

ב"מרכז  הראשוני  הבדיקות  הליך  לאחר 
המתווך  פונדקאות",  באמצעות  להורות 

המעוניי לנשים  ילדים  חשוכי  זוגות  יבין 
ינות להיות פונדקאיות, נקבעה לקורן פגי

שה. “אני מגיעה לחניית בית הקפה", היא 
זוג. אני  יוצא  “ומהרכב שלפניי  משחזרת, 
רואה את הבעל מנגב את הפנים בעייפות, 
ומיד אומרת לעצמי: ‘אלו ההורים. את הזוג 

הזה אני הולכת להפוך למאושרים'".
ומה קרה במפגש ביניכם?

“היה מפגש פורמלי, תיאום ציפיות. היו 
הרבה רגשות נצורים. ההורים כבר מפחדים 
גיהינום  שעברו  הורים  אלה  לטוב.  לקוות 

כדי להביא ילד לעולם". 
בש  - הזוג  מבני  קורן  ביקשה  יבמפגש 

50 לחייהם, אחרי עשרים שנות טיי ינות ה
לנהל  לה  שיניחו   – כושלים  פוריות  פולי 

יאת חייה כרגיל במהלך ההיריון, בלי התע
רבות רבה מצדם. “הסברתי להם שהילדים 
שלי חשובים לי מאוד, ושאני רוצה לגדל 

יאותם הכי טוב שאפשר. הם עברו הרבה בח
יים, ואני לא רוצה לפגוע בהם". כמה דקות 

יאחרי שיצאה מבית הקפה קיבלה קורן טל
פון שנתן אור ירוק להמשך התהליך. עכשיו 
מקיף  פסיכולוגי  אבחון  לעבור  עליה  היה 
ולהיפגש עם עורך דין לחתימת החוזה, על 
150 אלף שקל לא כולל הוצאות הקשוי  סך

רות בהיריון.
הולכת  שאת  הקרובה  לסביבה  סיפרת 

על זה?
“לא הסתרתי את זה, אבל גם לא רצתי 
לספר. בעיקר התייעצתי עם שתי חברות 
קרובות ועם דודה שלי. הן ידעו שזה חלום 
חיי, אבל ביקשו ממני לחשוב שוב על כל 
ההשלכות. הסברתי להן שחשבתי על הכל 

ושאני הולכת על זה בלב שלם".

צרי לפונדקאית  להפוך  שרוצה  יאישה 
כה להכין את עצמה לכך, ובין היתר לקחת 
יקלוט  כדי שהרחם  ההורמון אסטרוגן  את 
את העוברים בקלות. קורן אכן עשתה זאת, 

הניסיון הראשון להרות כשל, לאכז יאבל 
והיי נקלט,  לא  “העובר  הצדדים.  כל  יבת 

תה צניחה מטורפת של הורמונים. זה קשה, 
ומובן שלא רק את בתמו ונפשית,  יפיזית 

נה. יש כאן זוג נוסף, ואת מרגישה אחריות 
כפולה ומוכפלת".

אבל הניסיון השני, לרווחת כולם, הוכתר 
יבהצלחה. “ההתרגשות היא אדירה, זה רי

גוש אחר מהיריון שלך. את חווה את הדברים 
אולטרהיסאונד  כשעברתי  אחרים.  בשביל 
עם הילדים שלי רק רציתי לשמוע שהכל 
בסדר, יותר מזה לא עניין אותי כלום. כאן 
מצאתי את עצמי מתעמקת בדברים שלא 

שמתי לב אליהם אף פעם".
כמעט  חלומי  היריון  חווה  קורן  בעוד 
כרגיל  היה  )“הכל  לוואי  תופעות  ללא 

ילמעט העובדה שהפסקתי לשחק עם היל
דים כדורגל"(, דווקא אמו הביולוגית של 

יהתינוק הקיאה וסבלה מכאבי בטן. כשקו
רן הרגישה את הילד בועט לראשונה היא 

ימיהרה לשתף את האם הביולוגית, וההו
רים היו שותפים בכל בדיקה ובכל ביקור 
אצל הרופא. כל בדיקת דופק העלתה את 
“מצד  שלהם.  והחרדה  ההתרגשות  מפלס 
מסבירה  מאושרים",  ברור שההורים  אחד 
קורן, “אבל מצד שני הם עדיין היו בסוג 
של פחד, שה'קארמה' הרעה שלהם תמשיך 

ללוות אותם".

זה לא עניין של כסף
ההיריון  על  לספר  היה  הקשה  החלק 
לסביבתה הקרובה ולילדיה, ובמיוחד לבנה 
בנה  הילדים הדתי של  בן החמש. כשבגן 
למדו הילדים על עקרותה של שרה אמנו, 
ניצלה קורן את ההזדמנות לשוחח עם בנה 

יעל הנושא. “הוא שאל אותי איך יכול לה
יל היו לה  ולא  ייות ששרה הייתה אישה 

דים, אז לקחתי את זה כמקפצה ואמרתי לו 
ישלכל אמא יש קופסה בבטן ובתוכה תי

נוקות קטנטנים שלא יכולים לנשום לבד, 
יולכן הם מחוברים אל אמם ונושמים בעז

רתה. ברגע שהם כבר יכולים לנשום לבד 
הם יוצאים אל אוויר העולם. הסברתי לו 

וה פצועה  אמהות שהקופסה שלהן  ישיש 
היום,  שם.  לגדול  מצליחים  לא  תינוקות 

אפ יש  המתקדמת,  הרפואה  עם  יאמרתי, 
הפצועה  תינוקות מהקופסה  שרות לקחת 

תקי שלה  שהקופסה  למישהי  יולהעביר 
מוצי ואז כשהם מתפתחים  ינה לשמירה, 

אים אותם ומעבירים אותם להורים שלהם. 

הילד שלי שמע את ההסבר הזה ומיד קפץ 
ואמר: ‘אמא, תעשי את זה'". 

של  כשהבטן  להיריון,  השמיני  בחודש 
קורן כבר בלטה, שאל אותה בנה אם עלתה 
במשקל. “אמרתי לו ‘אתה זוכר את השיחה 

זה'. למחרת כבר שית ישלנו? עשיתי את 
פו הילד ואחותו את הגננות שלהם במידע 

יהמעניין, ובערב קורן זכתה לטלפונים מש
תיהן. “סיפור מאוד משונה", הן אמרו, “זה 

לא נשמע הגיוני". 
אנ מעט  לא  חיוביות,  תגובות  ילצד 

שים בסביבתה של קורן הזדעזעו מהרעיון. 
שמעו  לא  וחלקם  חרדית,  שלי  “המשפחה 
כשהסברתי  הזאת.  האפשרות  על  מעולם 
להם הם אמרו: ‘לא הבנו, ספרי מההתחלה'. 
אחד מהם אמר לי: ‘אם תעשי את זה בחינם 
את חסידת אומות עולם, אם תעשי את זה 
בשביל כסף את מוכרת את הגוף שלך'". גם 
בעלה לשעבר אמר לה: “את מוכרת ילדים. 

עוד מעט תמכרי גם את שלי".
טענות קשות לשמיעה.

“הכסף שמקבלים על התהליך לא שווה 
יאת זה. את נותנת שנתיים מהחיים - בב

בלידה  בהיריון,  בהורמונים,  יורוקרטיה, 
יובהתאוששות. את שמה את החיים לשנ

תיים על פאוז, כי את לא יכולה להתקדם 
בעבודה או להכיר בן זוג. 150 אלף שקל 
כסף.  הרבה  כך  כל  לא  הם  שנתיים  על 
אחרי הלידה הבנתי שהכסף כן ממלא איזה 
ריק, איזה חסך רגשי. אם אישה תעשה את 
אל  רגשות  יותר  לה  יהיו  תמורה  בלי  זה 

יהתינוק. הכסף הוא מעין חסם: אתם יצא
תם עם תינוק ואני יצאתי עם כסף. הרבה 
אנשים לא האמינו שעשיתי את זה מתוך 

מעוד תגובות  גם  היו  אבל  אמיתי,  ירגש 
דות. היה מי שאמר לי שהוא מכבד אותי 
על מה שאני עושה כדי לתת לילדים שלי 

רווחה כלכלית".
ההיריון של קורן התקדם על מי מנוחות, 
למעט אשפוז קצר בן לילה אחד, שלקראת 

בין ההורים לקו יסופו התעוררה מחלוקת 
רן. הם ביקשו לקבוע תאריך יזום לניתוח 
באופן  ללדת  העדיפה  בעוד שהיא  קיסרי, 

יטבעי כדי להחלים במהירות רבה יותר ול
גם את הצד שלהם.  “הבנתי  לילדיה.  שוב 
לי היה  ובטוח, אבל  הם רצו תהליך מהיר 

והתעק טבעית,  לידה  תהיה  שזאת  יחשוב 
שתי על זה".

יביום קיצי אחד בחודש יולי, כשהיא בש
צי קורן  נתקפה  להריונה,  הארבעים  יבוע 
ירים. היא מיהרה לשלוח את ילדיה לקייט

נות, ובמקביל הודיעה להורים הביולוגיים 
שהלידה מתקרבת. במהלך כל השעות עד 
דודה  טובה,  חברה  איתה אמה,  היו  הלידה 
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ריקה קורן: “הבן שלי 
שאל אותי איך יכול 

להיות שלשרה אמנו לא 
היו ילדים, אז אמרתי לו 
שיש אמהות שהקופסה 
של הבטן שלהן פצועה, 

ושאפשר לקחת 
תינוקות מהקופסה 

הפצועה ולהעביר 
למישהי אחרת לשמירה 

עד הלידה. הילד שלי 
שמע את ההסבר הזה 

ומיד קפץ ואמר: ‘אמא, 
תעשי את זה'"

הרב בורשטין: “ניצלו את האישור החד–
פעמי לפונדקאית נשואה שנתן הרב 

עמאר, והפכו אותו לנרחב. אין הכרעה 
מי נחשבת לאם הילוד, בעלת הביצית 
או הפונדקאית. אז למה ליצור ילד עם 

בעיות? וגם, כשמופעל לחץ על האישה 
מצד בעלה להפוך לפונדקאית, הוא 
הופך אותה לשפחה בניגוד לרצונה"

ריקה קורן: “לדודה שלי לא היו ילדים במשך 13 שנים, ואני 
תמיד נזהרתי בכל מילה שדיברתי בנוכחותה. יש לי גם חברה 

טובה שהיא עקרה. לכן כששמעתי שיש אפשרות ללדת 
בשביל מישהי אחרת, חשתי שזה רעיון שנולד בשבילי"

ריקה קורן: “ההתרגשות היא אדירה, אבל הריגוש שונה 
מהריגוש בהיריון שלך. את חווה את הדברים בשביל אחרים. 

כשעברתי אולטרה־סאונד אצל הילדים שלי רק רציתי 
לשמוע שהכל בסדר, ויותר מזה לא עניין אותי כלום. כאן 

מצאתי את עצמי מתעמקת בדברים שלא שמתי לב אליהם 
אף פעם"

הרב בורשטין: “במכון פוע"ה אנחנו הולכים לפי הפוסקים הכי 
מקלים. אין הכרעה מי נחשבת לאם הילוד: בעלת הביצית או 

הפונדקאית. אז למה ליצור מראש ילד עם בעיות? מעבר לזה, 
כאשר מופעל לחץ על האישה מצד בעלה להפוך לפונדקאית, 

הוא הופך אותה לשפחה בניגוד לרצונה"
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ישלה, מנהלת המרכז להורות וגם כמה מיי
לדות שנכנסו לראות את הפונדקאית. ואז 
הגיע רגע הלידה: לאוויר העולם הגיח “ילד 
בלונדיני תכול עיניים ממש כמו בסרטים", 

ימתארת קורן. “הרגע הזה היה מדהים. הר
גשתי את רוח אלוקים במקום. יש אנשים 
שחווים ריגוש כשהם מטפסים על האוורסט, 
אני חוויתי ריגוש מלתת חיים לילד שהוא 

לא שלי". 
התינוק  את  להניח  רצתה  כשהמיילדת 
עליה, ביקשה ממנה קורן שתניח אותו על 

יאמו הביולוגית. “עד כאן. עשיתי מה שהיי
תי צריכה לעשות, ועכשיו זה הילד שלהם. 
כשהכניסו אותם לחדר זה היה רגע מדהים. 
האמא נראתה כמו אריה שיצא מהסגר. היא 
שאלה אותי איך אני מרגישה ומה שלומי. 
סימנתי לה שהכל בסדר ושתלך לבן שלה. 
זה הזמן של הילד שלה, הרגע שהיא חיכתה 

לו כל כך הרבה שנים".
את  להשאיר  רצון  איזה  בך  עבר  לא 

התינוק אצלך?
משימה  למלא  שבאתי  הרגשתי  “לא. 
וביצעתי אותה על הצד הטוב ביותר, וזהו, 

עכשיו אני צריכה לשחרר". 
התחש ומתוך  קצרה  התאוששות  יאחרי 

קורן  הועברה  כפונדקאית  ברגשותיה  בות 
ילמחלקת נשים, ולא המשיכה לשהות במח

לקת יולדות. “קיבלתי חדר שקט כדי שלא 
ייטרידו אותי, אבל כל רופא שעבר במחל

קה בא לומר לי שהוא מעריץ אותי על מה 
שעשיתי. הרופא שיילד אותי אמר לי, ‘אני 
רוצה להתקשר לאבא שלך להגיד לו איזו 

בת מדהימה יש לו'". 
“גם  ביקרה את התינוק.  למחרת הלידה 
היום, כשאני רואה אותו, זה כמו לראות ילד 
של החברים הכי טובים, לרצות שהוא יגדל 
ושיהיה בסדר, שיהיה מוצלח, שילך לצבא 

ולאוניברסיטה. כל הרגש מצטמצם לבקשה 
שיהיה בסדר".

קורן לא המתינה הרבה לפני שהחליטה 
ילעשות את זה שוב. החוק מחייב את הפונד

קאית לעבור לפחות שנה אחרי הלידה כדי 
לפתוח בהליך נוסף, ובתום שנת ההפסקה 
נחמד  מזוג  מהן  אחת  פניות,  כמה  קיבלה 
שסיפר לה שבמקביל הוא מנהל תהליך עם 
פונדקאית בגאורגיה. “שאלתי מה יקרה אם 
שתינו נכנס להיריון, ובני הזוג ענו ‘אז יהיו 
ילדים  ילדים'. לא הסכמתי. אלו  לנו שני 

ישברגע שייכנסו לכל מסגרת לימודית יצ
טרכו להסביר למה יש להם אח בהפרש של 
כמה חודשים. יש לי בעיה מוסרית עם זה. 
עזבתי את הזוג הזה, למרות הצעה כספית 

מאוד מפתה". 
כיום היא נמצאת בתהליך חדש מול זוג 
לנשים  להעביר  חשוב  מסר  לה  ויש  אחר, 
אחרות. “זה הדבר הכי נאצל בעיניי, ממש 

יהכנסת אורחים בגוף. חשוב לי שלא יסתכ
ילו על זה כעל מכירת הגוף או מכירת יל

דים, ושיבינו שיש נשים שבוחרות לעשות 

את זה לא בגלל השיקול הכספי, אלא רק 
כדי לעשות טוב בעולם. לאישה שמרגישה 
שיש לה כוח לעשות את זה - אני ממליצה 

יבחום. הזוג מקבל ילד, והפונדקאית מקב
לת העצמה אישית, גאוות יחידה והערכה 
עצמית שאין כמותן. יום אחד השאירה לי 
האמא של התינוק שילדתי הודעה קולית. 

יהיא אמרה לי: ‘הפכת אותנו לאנשים מאו
ישרים שכל חייהם השתנו לטובה. את הגוא

לת שלנו'. גם הילד, כיום בן שנתיים, יודע 
ישיש פיה שסייעה להביא אותו לעולם. בש

בילי זה מקור לגאווה אדירה, דבר שאין לו 
מחיר ואין לו שווי".

קרה  זה  זוג.  בן  קורן  הכירה  לאחרונה 
יאחרי שלא מעטים נבהלו וברחו בגלל ענ

פוטנציאליים  זוג  בני  “יש  הפונדקאות.  יין 
את  מעניינת  אישה  איזו  ‘וואו,  שאומרים 
מזה.  שנרתעים  כאלו  ויש  עשייה',  ומלאת 
מבחינתם - אולי נהיה בני זוג, אבל רק אחרי 

ישתסיימי עם הפונדקאות. לכאלו אני אומ
רת: אם לא עכשיו, אז גם לא אחר כך". ב

sofash@maariv.co.il
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ריקה קורן: “נולד ילד 
בלונדיני תכול עיניים, 

ממש כמו בסרטים. 
הרגע הזה היה מדהים. 

הרגשתי את רוח 
אלוקים במקום. יש 

אנשים שחווים ריגוש 
כשהם מטפסים על 

האוורסט, אני חוויתי 
ריגוש מלתת חיים לילד 
שהוא לא שלי. בשבילי 

זה מקור לגאווה 
אדירה, דבר שאין לו 

מחיר ואין לו שווי"

הורים בישראל המעוניינים להביא ילד לעולם באמצעות 
פונדקאית מתקשים בדרך כלל לאתר אישה המוכנה לעבור 

יאת התהליך. המשימה מורכבת, ויעידו על כך מודעות המת
פרסמות תדיר בעיתונות או בפורומים באינטרנט. אין הרבה 
נשים שיסכימו לשאת ברחמן ילד במשך תשעה חודשים, 

יולאחר מכן למסור אותו לאדם זר. אם לא די בכך, הווע
דה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים קבעה בחוק 

סדרת תנאים שעל הפונדקאית לעמוד בהם. 
בין היתר היא חייבת להיות אם לילדים, בת 

בנוי ופיזית.  נפשית  ובריאה   38 מ יפחות 
סף, בכל הליך פונדקאות נדרש אישור של 
משרד הבריאות, המוודא כי האם וההורים 

יכשירים לתהליך. במדינות העולם התה
ליך מהיר וזול יותר, אך גם מסוכן יותר: 

המדינות הפופולריות למציאת פונדקאיות 
בחו"ל הן הודו וגיאורגיה.

התשלום הממוצע לפונדקאית בארץ עומד על 
כי150 אלף שקלים, ובשוק קמו משרדי תיווך שמטרתם 

ילשדך בין הורים לפונדקאית, תמורת עמלה. המשרדים מס
יייעים לצדדים בתהליך המורכב ומלווים אותם בחתימת החו
יזה ולאורך כל ההיריון. קורן הסתייעה בשירותי “המרכז להו

רות באמצעות פונדקאות", הפועל בי17 השנים האחרונות, 

וכבר סייע לי500 זוגות בישראל להפוך להורים. 
בהכשרתה  סוציאלית  עובדת  )בתמונה(,  יולזרי  מינה 
כלל  הפונדקאית  איתור  ומייסדת המרכז, מספרת שהליך 

יאינו פשוט. עד לפני שנתיים נאסר על נשים נשואות ביש
ראל לשמש פונדקאיות, וזמן ההמתנה לפונדקאית עמד על 

יכשנה. כיום הזמן קצר יותר, ונע בין שישה לשמונה חו
לי ומספק  המועמדות  את  מסנן  המרכז  ידשים. 

ווי בחוזה ותמיכה במהלך ההיריון. “לתהליך 
ישותפות כמה משפחות - משפחת הפונד
והמש בילד,  שחפץ  הזוג  וילדיה,  יקאית 

פחה החדשה שנוצרת, שהיא שילוב של 
שתי המשפחות", מסבירה יולזרי. “אנחנו 
מסייעים לכל הצדדים לבנות קשר נכון 
שיאפשר קרבה, ומנגד דואגים שלא תהיה 
קרבת יתר כי בסופו של דבר יש פרידה. 
אנחנו מלווים גם כל תא משפחתי עם הבעיות 
שלו, כלכליות ומשפחתיות. זה סוג של מלאכת 

מחשבת שצריך להתמודד איתה מדי יום". 
ייולזרי, שליוותה את קורן מהרגע הראשון ועד אחרי הלי
ידה, זוכרת אותה כאדם מיוחד. “פגשתי בחורה אינטליגנ

טית עם תפיסת עולם אופטימית שהתמודדה עם דברים לא 
פשוטים ועדיין נשארה בה שמחת חיים רבה", היא אומרת.

מלאכת מחשבת: התיווך בין פונדקאיות להורים

מינה יולזרי, מייסדת המרכז להורות 
באמצעות פונדקאות: “לתהליך 

שותפות כמה משפחות - משפחת 
הפונדקאית וילדיה, הזוג שחפץ בילד, 

והמשפחה החדשה שנוצרת. אנחנו 
מסייעים לכל הצדדים לבנות קשר של 

קרבה, ומנגד דואגים שלא תהיה קרבת 
יתר כי בסופו של דבר יש פרידה"
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