בישל

חמולה

ב״פוריה׳/יילדה לא
הכל נשאר במשפחה :נורית פלג  65מקיבוץלביא ,אחותמיילדת
מ־  17מנכדיה אתמול היאיילדה בפעם השביעית את בתההלה ,שסיכמה אתהאירוע:
״בכרטיס אחד זכיתי גם באמא ,גםבמיילדתמעולה וגםבדולה אישית״

פחות

$DN2$מהסיטואציה $DN2$.היוםיילדתי את בתה השביעית ,ובסך הכליילדתי
סיטואציה.
מישקרביץ
ישראל
מרשקיביץ
נכדים .טוב,נו ,בעיקר נכדות״ ,סיפרה אתמול פלג
מהנכרים
נכדים.
עד היוםנולדו לפלג  16נכדות ו־
לדאוג :הכל נשאר במשפחה.
יילדה ,אבל אין מה
נורית לא
להלה שימרון  37ישמזל :כשהיא אומרת שהיא
±0
אמא לצידה במהלך הלידה זה מובן
רוצה את
מישיילדה אותם היא המחותנת שלה ,החמה של בתה,
כשאמא שלך היא ותיקת המיילדות
מאליו .ככה זה
בבית־החוליםקפלן ברחובות.
שגם היאמיילדת ותיקה
הלה סיפרה אתמול בחיוך רחב:״ברור השם ,הכל
בצפון.
מעולה .זה כברנוהל קבוע .עד הילד
התחושה
מצוין.
נורית פלג  65היא הבת הראשונה שנולדה בקיבוץ
הראשון ידעתי משמועות שאמאמיילדת טובה ,אבל
הדתילביא .היא בתו שלזוג מגרעין המייסדים של הקי־
$TS1$הקיבוץ$TS1$,
גולני.
 $DN2$,אשר נמצאליד צומת
בוץ,
אחרישיילדה אותי הבנתי שהשמועות מאוד מבוססות.
בנות ו־ בנים התחילה
פלג ,אמא ל־ ילדים
לא הייתימחליפה את אמא באףמיילדת אחרת .גם בפעם
לידי .בכרטיס אחד זכיתי
השביעית הייתי צריכה את אמא
בבית־החולים ״פוריה״ בטבריה בשנת 1970
לעבוד כאחות
גם באמא ,גםבמיילדתמעולה וגםבדולה אישית״.
במיילדת,ואלפי תינוקות עברו תחת ידיה
מאז  1978היא עובדת
״כולנו שותפים
ד״ר ארז און ,מנהל המרכז הרפואי״פוריה״ ,מסר
המפוארת שבמרכז הרפואי .למרות שיש לה רגש
במחלקתהיולדות
לשמחתה של נוריתלרגל הולדת הנכדה החדשה.לאורך השנים ,נשים
לעולם 17 ,מאותןלידות תמיד יהיו
העוללים שעזרה להביא
חם לכל
ילדיה.
של
אלה
בלתי־נשכחות
כאן
וללדת
לבוא
בוחרות
שלנו
הרפואי
במרכז
שנולדו
רבות
עבורה:
בעצמן.
וכמובן שהן מתקבלות בחום על ידי נורית ושאר אנשי הצוות המקצו־
$TS1$המקצועיים$TS1$
הצלחתי להתנתק מהחלק הרגשי ,הפחדני ,והבאתי את יתרון הקר־
$TS1$הקרבה$TS1$
יילדתי את הנכד הראשוןשלי ,שהוא הבן הבכור
״לפני  12וחצי שנה
הלידה״.
$DN2$המקצועיים $DN2$של חדר
והחששות .נהניתי מאוד מה־
$TS1$מהסיטואציה$TS1$.
הפחדים
$DN2$הקרבה$DN2$ליולדת תוך כדי נטרול
בה
הלידות ,ובכל זאת
של הלה .זה היה מסעיר ,מרגש ,שונה מכל שאר
עיים
17

בחיוך רחב.

