נרלדים

מחדש:

הטרגדיה נרלדר

מתיך

שני

ילדים

נכרהבזכותהצוואה
שירה בת החודש היא תינוקת שעשתה היסטוריה

היאהילדה הראשונהשנולדהמזרעו של גבהשלפני
לעולם את
ילדו
ביולוגית והתירלהביא
השאיר צוואה
פוזניאנסק; חיפשו במשך שנים אישה
וולאד
יוליה
הוריו,
עד שמצאו
שתסכיםלהרותוללדתלהם נכד

מותו

בחורה יפה ,רזה,במעיל אדום״ ,משחזרתיוליה
אברנ11
אתי
הגורליוהטעון.״אני הגעתי עםאלבום
את המפגש
firta$1ST$תפ $1ST$פת־
 1sirשבע והצי שנים היבויוליהוולאד
התמונותשלנו ,וסיפרתי על ברוך היא סיפרהעל
ומבתא לצאצא עצמה״ .שנה מאותו מפגשנולדה שירה.
כבא
firta$2ND$תפ $2ND$להיות
firta
3%
אבל לא רק היאנולדה מתוך טרגדיית מותו של
שייוולד מזרע שהותיר אחריו בנם ברוךז״ל,
ז״ל .בראיון שהעניקו בני הזוג פוזניאנםקי
ברוך
לפני שנפטר ממחלת הסרטן .בתחילת החודש
ימים״ ויתפרסם בשישי הקרוב ,הם מס־
$TS1$מספרים$TS1$
התגשמה משאלתם והשניים חובקים באושר למוסף
ובגילוי לב אירבמקביללחיפוש
$DN2$מספרים$DN2$לראשונה
פרים
את נכדתם החדשה ,שירה .בכך הפכה התינו־
$TS1$התינוקת$TS1$
אמא לנכדםהמיועד,החליטו למרות הסיכונים
הראשונהשנולדה מתוקן?
קת
תינוקת $DN2$היפהפייהלילדה
לעולםילד בעצמם ,וזאת
להיריוןולהביא
להיכנס
שהשאיר אביה.
ביולוגית
צוואה
על אףגילם המבוגר אז54 ,
נולדו תינוקות רבים מזרע של אדם מת,
עד כה
אריק ,בנם בן הארבע וחצי ,מתייחם לשירה
אך איש מהם לא הצהיר מפורשותלפני מותו ,בש־
$TS1$בשנת$TS1$
כמולאחותו הקטנה .״היום ישלנו את שירה״,
$Dבשנת 2008 $DN2$כי הוא רוצהלהיות אב .בכל המקרים
נת
ולאד ,״אבל בזמנו זה בכלל לא היה מובן
אומר
הניחו קרובי משפחתו כי זה היהרצונו.
״לי היה מאוד חשוב שברור חתם על צוואה מאליו .חשבתי שאמותלפני שאזכה לראות נכד
יוליה
ביולוגית״ ,אומרתליאת ,אמה של שירה ,והאישה מברוף.לעומת זאת ,אשתי״ ,הואמחייר אל
באהבה,״צעירה ויפה,ולא היהלי ספק שהיא תצ־
$TS1$תצליח$TS1$
וולאדלנסותולהרות מזר־
$TS1$מזרעו$TS1$
יוליה
שנבחרה על ידי
$DN2$תצליח$DN2$ללדת״.
זרעו $DN2$של בנם .״היהלי חשובלהבין שברור רצה בזה ליח
עו
ליאת יודעת כמה שירה משמעותית לא רק
בעצמו .אם הוא לא היה כותב בכתבידו ,מרצונו,
להוריו של ברורז״ל .״אני רואה
משתמשת בזרע לה ,אלא גם
שהוא רוצה המשכיות ,לא הייתי
עליה״ ,היא אומרת,
ויוליה מסתכלים
אירולאד
שלו״.
״כמה זה ממלא אותם בדמעות ,איר הם מתרגשים
סיפורו של ברוך פוזניאנםקי התפרסםלראשונה
שהאצבעות שלה ארוכות כמושלו.
ב״ידיעות אחרונות״ בשנת  2009בעי־
$TS1$בעיצומו$TS1$
עליו ספצי־
$TS1$ספציפית$TS1$,
אני לא אוכל לספר לה
בעיצומו $DN2$של מאבק משפטישניהלו הוריו
צומו
$DN2$ספציפית $DN2$,כי לא הכרתי אותו ,אבל אספר
פית,
ששה
מול המדינה ,אשר לא
להעניק
לה למה בחרתי בו .לא הייתי בוחרת
שליוותה
בזרעו .מי
להם זכות להשתמש
במישהו שלא הרשים אותי.אילו יכו־
$TS1$יכולתי$TS1$
אחראית
אותם מאז ועד היום ,ואף
$DN2$יכולתי$DN2$להגידלו משהו ,זה היה:הצלחנו
לתי
לשידור עםליאת ,היאעו״ד אירית רו־
$TS1$רוזנבלום$TS1$,
ליצור דבר מדהים ,חיים חדשים ,והיא
מנכ״לית ארגון משפחה חדשה,
זנבלום,
נבלום$DN2$,
שלנו״.
כזו מתוקה ,הבת
שמתמחה בצוואות
ביולוגיות .״ראיתי

