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    כבכבכבכבסימן סימן סימן סימן 
    ז אויערבאךז אויערבאךז אויערבאךז אויערבאך""""רשרשרשרשגגגג דעת  דעת  דעת  דעת ––––    דיאפרגמהדיאפרגמהדיאפרגמהדיאפרגמה

  ה ולאחריהרי חזלפנ
        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

  הבעיה  –  אפרק

  השאלות  –  בפרק

  .עי וע� חציצות בדרגות שונותבמצב טב סכמטיי� של הנרתיק תרשימי�  –פרק ג 

  ?שימוש במו�ל תיתכלוש בדיאפרגמה זהה ההא� שימ  –פרק ד 

  אפרגמה שלא במקו� סכנההיתר די  –פרק ה 

  ה"ז אויערבא� בשנת תשמ"ל הגרשחזרתו ש  –רק ו פ

  לכה על ידי רופאי�פסיקת ה   –פרק ז 

 המסקנה ההלכתית – פרק ח

        הבעייההבעייההבעייההבעייה.  .  .  .  אאאאפרק פרק פרק פרק 

ההלכתית של השימוש בדיאפרגמה היא סוגיה מעשית הנוגעת הסוגייה 
, סקי� מובהקי�ופ ידי אשר מניעת הריו  הותרה לה� על, לאלפי נשי� בישראל

 !וש בגלולות או בהתק  תו� רחמימנע משימיות ראוי לה  להיא� מסיבות רפוא
  . IUD(1 !ר"הת(

מבוכה , וסקי� משתמעת לעיתי� מבוכה מסויימת בסוגיא זופבדברי ה
ל "ז אויערבא� זצ"טת דעתו של הגרש או מצוטהגוברת במידה רבה כשמובאת

 א"והרב ישראל גנס שליט,  סותרי��ירבד ווני� מצטטי� בשמ שח"ת. בנושא
או בהבדלי� , א"א� הבדלי� אלו מקור� בחזרה של הגרשז, משו� כ�, הסתפק

  . 2בי  מקרי� שוני�) שלא נתבארו(מיוחדי� 

העלולה להביא , הבנה בסוגיא מורכבת זו!על� ג� מאפשרות איאי  להת
  .�לועמ �ו דבריוכבר הי. 3ז"לסתירות בי  הדברי� הנכתבי� בש� הגרש

  

  .סימ  כא לעיל האר – ימחר אי והלכתי בנוגע להתק  תו�רקע רפו .1
על השימוש בדיאפרגמה  קט  ואליל גנס הובאו בנספח למאמרו של הרב  ישרא הרבירדב .2

  .134!133' בעמ, 135!124' עמ עח! אסיא עז, למניעת הריו 
  מהניסוח המקורי של טק יונילכ  כל ש. ד בבחירת ניסוחיוא לדייק מא" הגרשזדרכו של .3

  .סימ  ד לעילראה .  להביא לידי טעות ממשיתלול עיותוהורא
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ז " לברר את הסוגיא ככלל ואת דעת הגרשחרונות יגעתי בנסותיאבשני� ה
כי  מא  מל–סה להציג בקצרה לפני מלכי�  אנתיצאמשאת . אויערבא� בפרט

  . הבאי� בפרקי�–רבנ  

        השאלותהשאלותהשאלותהשאלות. . . . בבבב    פרקפרקפרקפרק

מהי המציאות של שימוש במו� : תית טהורה היא הלכסית ראשונהסית ראשונהסית ראשונהסית ראשונהשאלה בסישאלה בסישאלה בסישאלה בסי
. הוא הותרובאיזה תנאי� , רו והיקפומה גד, רמהו מקור האיסו, בשעת תשמיש

" שמיש במו� תסוגיית –מבוא לדיאפרגמה ", מאמרו המצויי  של הרב יואל קט 
 יא הבסיסית ונות  סקירה מקיפה ומסודרת של סוגיאד  בסוג, 4באסיאשהובא 

  .ל"הלומד מופנה לעיי  במאמר הנ. הלכתית זו

מבחינה הלכתית  ההז המ השימוש בדיאפרג היא הא�סית שניהסית שניהסית שניהסית שניהשאלה בסישאלה בסישאלה בסישאלה בסי
  .כפי שנראה להל , זו שאלה שהיא ג� תלוית מציאות. �ו במושימשל

א לגבי השימוש בדיאפרגמה "היתה דעתו של הגרשז היא מה שיתשיתשיתשיתשאלה שלישאלה שלישאלה שלישאלה שלי
וההיתר למניעת הריו  נועד א� ורק למניעת , במקו� בו לא נשקפת סכנה לאישה
  .  סבל או למניעת פגיעה בשלו� בית

ז "מסויי� שינה הגרש שלב בא�ה ,תו של הרב גנס היא שאלעיתעיתעיתעיתשאלה רבישאלה רבישאלה רבישאלה רבי
וא� כ  מתי ,  לתנאי היתר השימוש בדיאפרגמהגעאת דעתו ההלכתית בנו

  .א"התרחשה חזרה זו ומאיזו נקודה בדיוק חזר בו הגרשז

        מצב טבעי וע� חציצות בדרגות שונותמצב טבעי וע� חציצות בדרגות שונותמצב טבעי וע� חציצות בדרגות שונותמצב טבעי וע� חציצות בדרגות שונות: : : :  נרתיק סכמטיי� נרתיק סכמטיי� נרתיק סכמטיי� נרתיק סכמטיי�תרשימיתרשימיתרשימיתרשימי. . . . גגגג    פרקפרקפרקפרק

  .ע� הרח�) vagina(עה תרשימי� סכמטיי� של הנרתיק להל  ארב

  .רתיק ורח� ללא שו� דבר חוצ*תרשי� נ : שו שו שו שו אאאאהרהרהרהר

רתיק ורח� ע� פלסטר חוצ* המונח על חלק מתקרת תרשי� נ  : השניהשניהשניהשני
  .הנרתיק

רתיק ורח� ע� דיאפרגמה המונחת על פני חלקו העליו  תרשי� נ  :השלישיהשלישיהשלישיהשלישי
  .כשהיא חוסמת את צואר הרח�, הפנימי של הנרתיק

נימי של  הפלקחה ל חוס� את כל חל�ומשכ �רתיק ורחתרשי� נ  : הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי
  .הנרתיק

  

  .72!65' עח עמ!אסיא עז, תשמיש במו� תייגוס –מבוא לדיאפרגמה , ל קט הרב יוא .4
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  :ו  בתרשימי� חשוב להכיר את העובדה הבאההעיי פנל

עיתי� קרובות האישה הבודקת ל. תסייח רצב רגיל הוא קצמב קרתינ הללח
מרגישה את צוואר הרח� , את עצמה בהפסק טהרה או בשבעת הנקיי�

חלל הנרתיק , תשמיש בשעת, לעומת זאת. באצבעותיה קרוב יחסית לפתח
�שימי� תרב. שמשה במידה ניכרת כדי לקבל את מלא אורכו של מתאר

  .הארו� ק במצבויצב של חלל הנרתמה תא רהסכמטיי� נעשה נסיו  לתא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .תיק ורח� במנח קדמי ללא שו� דבר חוצ
נר:  1תרשי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .יקתת הנררתיק ורח� ע� פלסטר חוצ
 המונח על חלק מתקנר:  2תרשי� 

המוקפת בטבעת ,  היא יריעת גומי או סיליקו  עגולה וגמישהדיאפרגמה
כדי , לפני תשמיש קיתרנלהאישה מחדירה את הדיאפרגמה . קפיצית רכה

  חלל הרח�

 שריר הרח�

 צואר הרח� פתח הנרתיק  חלל הנרתיק

 פתח הנרתיק

 חלל הרח�
 פלסטר
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שבו נמצא פתח צוואר הרח� , נימי העליו  של הנרתיק החלק הפשתחסו� את
, ד אחדהדיאפרגמה נלחצת על הקצה הפנימי של הנרתיק מצ. אצל רוב הנשי�

פרגמות אהדי. מצד שני, ו  של הנרתיקהעליבאמצע החלק , קיצ� החעועל 
כאשר רוב , יפיצפסה י� שוני� להתאמה מירבית לנרתיקדלמשווקות בג

  . מ" ס8.5 ל 7.5בקוטר של בי   שראל ה יות בגמפריאהד

  

  

  

  

  

  

  

  

, הפנימי של הנרתיקתיק ורח� ע� דיאפרגמה מונחת על פני חלקו העליו� נר:  3תרשי� 

  .סמת את פתח צוואר הרח� חויאהכש

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .תיק ורח� ע� מו! החוס� את כל החלל הפנימי של הנרתיקנר:  4תרשי� 

  )א,  נדה גי"רש (" מוכיןאשה אותו מקום אהמל מ–מוך משמשת ב"

 חלל הרח�

 פתח הנרתיק
 דיאפרגמה

 חלל הרח�

 פתח הנרתיק

 מילוי מוכי 
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        ????וש בדיאפרגמה זהה הלכתית לשימוש במו�וש בדיאפרגמה זהה הלכתית לשימוש במו�וש בדיאפרגמה זהה הלכתית לשימוש במו�וש בדיאפרגמה זהה הלכתית לשימוש במו�הא� שמהא� שמהא� שמהא� שמ. . . . דדדד    פרקפרקפרקפרק

 חתאלא ": בו הוא כתב, שטר אל מיכל תבו של הרב יחיא מכ הוב5באסיא
ש בדיאפרגמה הוא כמשמש במו� המובא ומיש לששמעתי מקדוש ישראל שדינו 

  . ל"עכ". שלא הותר אלא במקו� סכנה' בגמ

ז "ע מפני דבריו הכתובי� של הגרש"מ שטר  צ"פ של הרב י"עתו בעווהנה שמ
  .ל"אויערבא� זצ

להסכמות שזכה ג� על הלכות רפואה  לאהספר הנפ, רה�בבנשמת א
ז בדיוק "של הגרש �יבותכהביא המחבר את דבריו ה, א"שזר הגלייחודיות ש

  ]ה ד/ סג' ז סי"� ג חלק אבהערכ[ל הנשמת אברה� "וז. בנקודה זו

ב כת, נהכס ו�קבמ ו!מב מושיש התיר לרי!ארי שהחא, )חנ' יס א"ח(� "ובמהרש
גומי ל ש ויסכי �יכמ להאכ רופאי� לנשי� התני�נוו בזמנינ דיתשמע שמהלפי  בפרט
 ישתשמכ ה"וא. רעזה טויקל אלש ביבסמ, ורמקהא הו ו�אה פי וי� בסמכש' ודק וכ

ל כל מהוד וניאו, בזה נ"הר פי המקו סגורת עוברמדבו כמדלא א, �ינשר בשא מוכ
 דוומ ע"ודכש רפלש יו, ד"נב כ"אמש. על המו! רעו זלי!שכמ יודה מו! בשתמלמש

א�  דבתכ) ופ' סי ו"ח (לגינש ע"רהמת "וג� בש. ל"עכ', ווכ נהכס ו�קבמ לקהל
 נתיטפי מנתי שר מיוגת תינ! נא, �ירסהאו ובר ישמתש� קוד נת מו!יתנב� דאמנ
 גו�יוע נהכס קו�מב תירהל �ידד צינה כלל ע !ומסל ויש, �"הרשמה ש"וכמ ו!מ
ר ה הכ"וכ. �"שהמהר לע! מתסהב)  מק"ס רמ' יס (ראלשית רה� בט גכ"וכ. ד"נכ
 שהעלמ כההלשהורה  ל"זצ נטלס לא שמובי רגאו�מהל קבד) דקס' סיד "יו(י בצ
 ששח במקו�(פאי� והר עצת כ�ואת ההרי בכלע שהעמ שותעל תרתומ אשההש

 ש"דמב כתש) וטק' סיא "ח (קחצ יחתנמ ת"ושב �יועי. �זק הרהו ברכו. י�יוס) הסכנ
: א"שליט! אבויער אז" הגרשלי וכתב. [ל"כ ע.'וכוע "צ !וממ' ידע � דזה"רשההמ
 תשמיש הואהו ילאהו! י למומד לאד� "רשה כתב המהפהרי י, ע"צ המלי תעיד אל

   לטקו שעל דבר פ!שנ זרעהש ו�ידכ. יש לדו� חהשמ עני�ל ואדרבא. כל אד�! כדר
  ה כפיששה ג"אע! למו תצק המדו וכל אד� !רזה חשיב כד �ידא �כית, הזרעת א

  ].ל"עכ, בשר העל היא

  ] בניגוד למו�[ז ש"גרשה �ב בש"מ בשנת תשמואל פירסט כתבג� הרב ש
 של השחתת זרע הוא רק על עצי� רוסיאד, איסור של השחתת זרע] אפרגמהיבד [�אי"

  .6"והדיאפרגמה נמצאת יותר בפני� ורק מונעת מהזרע להכנס לרח�, ואבני� ממש

 תרשי�(ציצת הדיאפרגמה חמראה ש, הקוד�ק פר בלעיל, בתרשימי� ג� עיו 
חציצת "ל מאד והיא קרובה, )4תרשי� (מו� ה ת פחותה במידה ניכרת מחציצ)3

המהותי הוא היות הדיאפרגמה חוסמת את  לדבההשכ) 2תרשי� " (הפלסטר
  . א"שזר� ובדברי הג"וכמבואר במהרש, הכניסה לתעלת צוואר הרח�

  

  עח ! אסיא עז, אמרו של הרב יואל קט  על השימוש בדיאפרגמה למניעת הריו למ חפסנב .5
  .134' בעמ, 135!124

  .135' בעמ, ש�, מרו של הרב יואל קט אנספח למבובא מכתבו ה .6
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        נהנהנהנהסכסכסכסכגמה שלא במקו� גמה שלא במקו� גמה שלא במקו� גמה שלא במקו� פרפרפרפריאיאיאיאהיתר דהיתר דהיתר דהיתר ד. . . . הההה    פרקפרקפרקפרק

בו כתב שמעול� לא שמע מפי , תבו של הרב אורי כה  מכ הובא7באסיא
  .יתר להשתמש בדיאפרגמהה ז"הגרש

א "זבש� הגרש    ל שטר כימ לאיוד הובא ג� מכתבו של הרב יחמ עתואוב
  .שדיאפרגמה לא הותרה אלא במקו� סכנה

כתב , ל"ז אויערבא� זצ"ל הגרשתב ידו שי� בכובכת� י מכתבינאמנ� בש
שיש להתיר דיאפרגמה ג� שלא במקו� ,  הלכה למעשה,הרב אויערבא� במפורש

" חמורה בבריאותה של האשה יעהגיו  והלידה עלולי� לגרו� פרהה"סכנה א� 
 ו  לשלו� הבית ויש נסיאו במקרה של, יו  יכול לגרו� סבל גדולרהה "�א או
        ...."חד מהריו פ

ג כתשובה "ח ותשמ"נכתבו בשני� תשל, באי� להל המכתבי� הללו המו
 .ההיתר תבא והרח"קוד� חזרתו של הגרשז, ר אורי לוי מפוריה"תיו של דלשאלו

  . ל"א זצ"גרשזה ר"ומ א בש�"רב אביגדר נבנצל שליטה� מגמי� שמעתי ודברי� ד

ג� בלא סכנה ה א דיאפרגמ"ר הגרשז מתי,ג" משנת תשמ1'  מסתבכבמ
ית ויש או במקרה של נסיו  לשלו� הב, ההריו  יכול לגרו� סבל גדול"לאישה א� 
  ".פחד מהריו 

יאפרגמה ג� במקו� של חשש ד א"ח מתיר הגרשז" משנת תשל2' ב מסבמכת
  . חמורה בבריאות האישההגיעפל

  1מכתב 

 הרב שלמה זלמ	 אויערבא�
  ג"ח סיו� תשמ"יו� ר, ה"ב א"ק ירושלי� תובב"פעיה

  ו"ר אורי לוי הי"לידידי ומכובדי הדגול ד
  ה לו ס הנני מוד"רב וכט' אחרי ברכת שלו

  בנוגע לתשובה של הגאו� , עבור המכתב ששלח לי
  " להקל במקו� סכנה"הוא כתב רק דאפשר , �"המהרש

  ולמעשה מתירי� , כגו� דא רבי� כבר התירו]וב[
  היו� ג� במקו� שההריו� יכול לגרו� סבל גדול או 
�  , במקרה של נסיו� לשלו� הבית ויש פחד מההריו

  ל תכנו� מ שו� רב לא מתיר רק בגל"אבל מ
   והנני מסיי� במיטב הברכות     .וכדומה

  , בכבוד רב  .לו ולכל הנלוי� אליו
  .8אויערבא!.  שלמה ז

  

  .134' בעמ, עח!אסיא עז, אמרו של הרב יואל קט בנספח למ .7
  :א" של הגרשז1אליו מתייחס כא  מכתב , ר לוי"העתק מכתבו של ד .8

  ג"ג אייר תשמ"י  א"אוירב� היקר שליט. ז. רב  ש
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  א� ר דיאפרגמה שלא במקו� סכנה הית

  "או במקרה של נסיו  לשלו� הבית ויש פחד מהריו , ו� סבל גדוליכול לגר  ההריו"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שביתה הנמשכת מקשה לתת את השרות שאנו ה. אני תקוה שמכתבי ימצאכ� בטוב
  .יהי רצו  שימצא פתרו  מהיר, מעוניני� לתת לנזקקי�

שלו� ' ר: (� בקשר לדיאפרגמה"אני מתרג� מתו� ספר באנגלית את מקור תשובות המהרש
 138. מס" דברי יששכר"ובתשובותיו המובאות ב, 58 מס �1 כר� "תשובות מהרש) שוודרו . מ

  .74מס " תפארת אד�"ופיעות בוכ  בתשובותיו המ
 אורי לוי בהוקרה רבה . ל"אודה ל� א� תואיל להודיעני דעת� לאחר עיו  בתשובות הנ
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  2ב תמכ

  מקו� סכנה א� יתר דיאפרגמה שלא בה

 ."ה חמורה בבריאותהעפגי יו  והלידה עלולי� לגרו�רההיש חשש ש"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב שלמה זלמ	 אויערבא�
  ח"א תשל"מנ' יו� ז, ה"ב  א" תובבירושלי�ק "פעיה

 ו"ר אורי לוי הי"לידיד דגול ונעלה ד
 אחרי תת ברכות נאמנות לו ולכל הנלוי� אליו

 על המלצתו : י משיב עליו בקיצוראודיעו שקבלתי מכתבו והננ
 להמשי! בהנקה אי� שו� פקפוק וכ� קשירת החצוצרות 

 א! עצתו להשתמש בכפת . כ טוב"באופ� שנית� להתיר ג
 לדעתי , גומי ג� לאשה בריאה רק בגלל זה שאינה רוצה

� בר� א� יש חשש שההריו� והלידה עלולי� . זה לא נכו
 השתמש מותר לה לאזי , לגרו� פגיעה חמורה בבריאותה
 ' כ טוב שכב" א! אעפיבכל האמצעי� שנזכרו במכתבו

 .יעמוד בקשר ע�  רב ולהגיד לאשה שג� רב הסכי� לכ!
 שצו� החמישי יהפ! ' הנני חות� בתפילה לד

 .במהרה לששו� ולשמחה לנו ולכל ישראל
  9שלמה זלמ� אויערבא!

  

  :א" של  הגרשז2אליו מתייחס מכתב , ר לוי"העתק מכתבו של ד .9
  5.8.78 !ח "אב תשל' ג  ,א"אוירב� היקר שליט. ז.רב ש

 ואשר אני עוסק בו בשנתי� זה מכבר רציתי לכתוב לו על נושא שידוע לי שחשוב לו
אני . כוונתי לנושא תכנו  המשפחה. האחרונות בפועל ועוקב אחרי הספרות המקצועית

 .מאמי  שבניהול נכו  נגיע לרבוי ילדי� בריאי� לאמהות רעננות ולא למעוט ילודה
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ז "הגרשדעתו של , ג"ח וג� בשנת תשמ"שג� בשנת תשל, יפואא, ורבר
, ריתהול, ל היתה ברורה להבדיל בי  תשמיש במו� לבי  דיאפרגמה"אויערבא� זצ

או פגיעה בשלו� הבית , מה במקו� סבל גדולגאפרילהשתמש בד, הלכה למעשה
  ג� א� לא נשקפת כל , קו� חשש לפגיעה חמורה בבריאות האישהמאו ב

  .ייהלחה כנס

        הההה""""ז אויערבא� בשנת תשמז אויערבא� בשנת תשמז אויערבא� בשנת תשמז אויערבא� בשנת תשמ""""ו של הגרשו של הגרשו של הגרשו של הגרשרתרתרתרתחזחזחזחז. . . . וווו    פרקפרקפרקפרק

משמעית שמבחינת הדירוג   חדהא הית"ה דעתו של הגרשז" תשמנת שעד
  . רחמי!וקמת מתחת לגלולות ולהתק  תו�ממ דיאפרגמה, ההלכתי

  

 שני� בי  לידה ללידה 3!2נסיו  הדורות הקודמי� וא/ מחקרי� כיו� מצביעי� על מרחק של 
 שני� בי  ילד לילד הקשר 3!נראה שכאשר יש יותר מ. חק הטוב ה  ליולדת וה  לנולדי�כמר

אשר . כ מפריע לגדול"והקט  בד, הגדול משחק בקט  ולא ע� הקט . הנוצר ביניה� פחות טוב
אני ממלי* לאשה להיניק ללא , כאשר האשה בריאה וביחוד בהריו  ולדיה תקיני�, לאמצעי�

זאת כתנאי שהאשה מוכנה . בוה שלא תכנס להריו  כל עוד היא מיניקהתוספות כי אז הסכוי ג
א� היא חוששת . ותקבלו  בברכה, לאפשרות של הריו  נוס/ במקרה שהיניקה לא תמנע זאת

 למאה 97אשר נותנת בהדרכה נכונה בטחו  של ) כפת הגומי(אני נוטה להמלי* על הדיאפרגמה 
ר "ידוע היו� שהת.  סכו  בריאותי לא� או לעוברואי  בה כל, כמו ההתק  התו� רחמי, לשנה

 הפלה 50%!במקרה הריו  א� לא מספיקי� להוציאו יש יותר מ, מגדיל את הסכו  לזהומי�
   !וכ  מגדיל ההתק  התו� רחמי את הסיכו  להריו  חו* לרח� יותר מפי עשר. עצמונית

.  אלא דוקא מקטי  את הסיכו  פי כמה,רחמי!ר לא מגדיל סיכו  להריו  חו*"בשני� האחרונות התברר שהת[
רחמיי� גבוה יותר !אחוז החו*, הטעות בעבר נבעה מכ� שמתו� ההריונות המועטי� שנוצרו למרות ההתק 

   ]ה"מ  .רחמיי� ללא אמצעי מניעה!מאשר אחוז הריונות חו*
א� היא גורמת לדמומי� לא סדירי� , יש גלולה שאינה מפריעה(הגלולה מפריעה את ההנקה 

לגבי מערכת הלב וכלי הד� נמצא : וכיו� ידוע שלאור� זמ  סכנותיה חמורות) טיחותה נמוכהוב
וכ  .  שני� או יותר יש לה  תמותה קרוב לפי עשר מקבוצת בקרה5שנשי� שנטלו את הגלולה 

כאמור . גבוהה התמותה בקבוצת נוטלות הגלולה יותר מכל סבוכי הריו  ולידה בקבוצת הבקרה
יש דיווחי� על גדולי� שפירי� , כיו� ידוע שהגלולה פוגעת בכבד. ת אחתמדובר רק במערכ

כ  יש חשש שהגלולה עלולה לגרו� לגדולי� . בכבד ולאחרונה ג� על גדולי� ממאירי�
א� , נראה לי שיש לגלולה מקו� שמוש לטווח קצר כאשר חשוב ביותר למנוע היריו . בשחלות

  .כל מקו� שנת  להמלי* על הדיאפרגמהאני משתדל ב. לטווח ארו� יש להמנע ממנה
לאחרונה יש שמוש גובר בשיטה חדשה אשר בה אי  " קשירת חצוצרות"אשר לנתוח הנקרא 

נת  להסירו , תאורטית , חותכי� את החצוצרות אלא שמי� עליה  כעי  מצמד קט  אשר
אול� , אמנ� בדר� כלל מדובר באשה שהחליטה לא ללדת יותר. ולהחזיר את הפוריות

בחינה רגשית אי  ספק שהידיעה שנית  להחזיר את הפוריות בודאי מקלה על שני בני הזוג מ
 14 פעמי� ולה 15יש לי למשל אשה שילדה . ואני מבי  שג� מבחינה הלכתית יש בכ� הקלה

. ל"ר גר� לה דמומי� וזהו� ונראה לי שכדאי לה לבצע סגירת חצוצרות כנ"הת. ו"ילדי� היצ
רה יחסית א� לשלשה אשר בהריו  האחרו  היה לה שט/ ד� במוח או מקרה של אשה צעי

. וסבלה מחרשות ועיוורות מרכזיי� אשר חלפו חלקית אול� האשה נעשתה ילדותית מעט
או מקרה . יש חשש שהריו  נוס/ עלול לסכ  את חייה או לגרו� לפגיעה חמורה בבריאותה

כא  נראה לי שיש למנוע הריונות ג� .  שיחיו הסובלת קשות מוורידי� ברגליה9!נוס/ א� ל
מה גישת ההלכה במקרי� . נוספי� והדר� העדיפה מבחינה בריאותית היא סגירת החצוצרות

  ?  שוני� אלה
 אורי לוי בהוקרה רבה  .מאד הייתי רוצה לקרוא מאמרי� בנושא ואודה לו א� יואיל לכוונני
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 כ ו, ב"א בשנת תשמ"� הגרשזט בשפירסב הרב  מפורשי� במה שכתי�ברהד
  .) להל 3מכתב  (ח"ר אורי לוי כבר בשנת תשל"ז אויערבא� לד"מכתב הגרשב

  3 תבמכ

  .ר"הדיאפרגמה מתחת להת: דיפויות באמצעי מניעהדר העס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ח"ב חשו� תשל"כ' יו� ה  ד "בס
 ו"ר אורי לוי הי"לידיד יקר ומכובד ד

  משפחתו אחרי מבוא הברכה לו ולכל
 . הנני מאשר קבלת מכתבו יחד ע� המחאה

 ובנוגע . כתב נכו� כמו שאמרתי' כב
 זה מכסה קצת יותר טוב מקצ' ש: לשאלתו

 א! שמעתי מרופאי� שזה , ממש משחית
 קשה לאשה לשמור כראוי על כל הפרטי� 

 ונשי� רבות , בכדי שזה באמת ימנע
 . מזלזלות בכמה פרטי� ולכ� זה לא מועיל

 משו� כ! חושבני שקצ' ומכסה 
 בכל חותמי ברכה .שוי�

  10אויערבא!. ז.ש

  

  ]ח)[ז"(ז חשו  תשל"י א" של הגרשז3אליו מתייחס מכתב , ר לוי"העתק מכתבו של ד .10
  ,א"אוירב� היקר שליט. ז. רב ש

. אני מודה לו מאד על ההבהרות שנת  לי בטלפו  לאחרונה בקשר לעדיפויות באמצעי מניעה
מבחינה . רשמתי לי את הדברי� אול� ליתר בטחו  החלטתי לכתב ולודא שאכ  הבנתי נכונה

  :קמ נגד רפואית סדר העדיפויות הוא דל! הלכתית וכשאי  הוראת
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שמבחינת א היתה חד משמעית "של הגרשז ה דעתו"מעד שנת תש, רמוכא
  . ר"התולמתחת לגלולות ת קממודיאפרגמה מ, הדירוג ההלכתי

 פ"ובעב כת בת"ל בקשר שו"צז �ערבאז אוי"עמד ע� הגרש, רי לויוא ר"ד
ר "ד דעה תי"בשנת תשמ. וזכה ממנו ליחס של חיבה ואמו , עשרות שני�� משב

  .א"לוי כדרכו בכתב את פגישתו ע� הגרשז

בקשתי . א"טלי שאוירב!. ז.יתי אצל הרב שה הי"סיו� תשמ' שלישי א� יוב"
ע יוצא מאבר רזהעל מנת להוכיח ש, להראות לו כיצד מונחת הדיאפרגמה בנרתיק

לצואר  הכנסת ולוכי הוא נמנע מלעלו, הגבר למקו� הרגיל בקרקעית הנרתיק
  ".על עצי� ועל אבני�"אי� כא� ] ולכ�[, רגמהפדיאהי "ע] הרח�[

המודל מפלסטיק של  וכ� את Contraceptive technology לרב תמונה בספר תיאיהר
  .Orthoחברת 

,  את הדיאפרגמה במקו� השני�ישירב� בדק ושאל והסכי� שאפשר לאוב הר
  . אחר הגלולה

אפרגמה אלא יר דיראשי מרדכי אליהו לא התרב הלו שהיה לי מקרה שהי רתמס
רב! אמר לי שאל! הרב אוי. וכי בקשתי לבוא לשוחח איתו, עמד על התק� תו! רחמי

וכי אמסור לו שהייתי אצל הרב אוירב! שהסכי� שאפשר ,  נוחיש אואה, אליו
  ."פרגמה אחרי הגלולהאידלמק� את ה

התיעוד למקרה זה .  לויר אורי"שני� אחר כ� פנתה א� צעירה אל דע רבכא
  .2.9.88, ח"אלול תשמ' � כיתארמהוא 

 יאה, י שקשה לה להמשי! ולהניקבאה להודיענ,  חודשי�9ירה א� לילד ב� צעה אש
 להניק קיסעניתי לה שלא נראה לי הגיוני להפ. אמרה שהיא חושבת על הריו�. יפהע

 הריו� על תמניעקבל ול, להמשי! להניק, לדעתי עליה להתחזק. ולהרות, בגלל עייפות
שלמה זלמ� ' ר. (לקב ת–אוירב! יאמר שמותר . ז.ש' מרה לי שא� רא. ותלידי גלו
  ).ירושלי�אוירב! 

תי דעהו וענה לי שמותר אפילו ע� דיאפרגמה,  אוירב!רב הע�י היו� רתקשהת
  ."רה שתקבלמאולאשה 

ד וא ע"רי לוי הספיק לפרס� בספרות הרפואית את דעתו של הגרשזאור "ד
הלכה לפתרו  נושא הריו  ולידה במשפחה ! רפואה/יתוש "רומאמ. א"בחיי הגרשז

ק פרב". חהשפרופא המ"ד בחוברת "נהתפרס� באייר תש" שומרת מצוות

  

  .הגלולה. א
 . הפרוזדור משו� חציצה בטבילה) הנרתיק(התק  תו� רחמי ואי  בחוט הנמש� תו�  . ב

י "כא  באר לי את דעת הרב גרינמ  המבכר את הדיאפרגמה כי לדעתו ההתק  פועל ע
  .גרימת הפלה

  ).כפת גומי המכסה את הצואר הרח�(הדיאפרגמה . ג
  ?י�ומה בדבר הקצ/ ואמצעי� קוטלי זרע אחר

 �ברצוני לציי  שמתגלי� יותר ויותר נזקי� בריאותיי� בשימוש בגלולה וא/ בהתק  התו
  . רחמי ונראה שמבחינה בריאותית עדיפה כפת הגומי

  אורי לוי  .אסיי� באיחול בריאות ונחת
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וא מצטט ה, תהמתאר ש� את האמצעי� למניעת הריו  והשלכותיה  ההלכתיו
שמו בסור ו למז אויערבא� לגבי הדיאפרגמה וכפי שהורה ל"את שפסק לו הגרש

  :מ אליהו"ג� לגר

אי� היא מונעת שפיכת הזרע במקו� , בניגוד לקונדו�, מה מותרת כיגריאפדה"
מדורגת הדיאפרגמה , מבחינת סדר עדיפות ווב טזהו אמצעי. ק האישההרגיל בנרתי

"כמו ההתק� התו! רחמי
11

  

 רבודמ. כתבו ותועדו סמו� להתרחשות�שנ אלה תיודובע טיל ספקלהה קש
כפי שנית  להבחי  , א"ב הגרשזבוחי ברופא שומר מצוות וירא שמי� אותו הוקיר

מכיר  אני כיהודה ועוד לקרא ג�. ר לוי"א אל ד"ג� במכתביו האישיי� של הגרשז
תי בהוראת ו  אכדיוהוא ע, ר לוי כאד� אמי  שהאמת היא נר לרגליו"ת ד אטבהי

  .א עוד בחייו"הגרשז

ר לוי בדר� "התלבט ד, ל"ז אויערבא� זצ"נה לפני פטירתו של הגרשש יצחכ
שבעברה היו שתי לידות ' א' גב. 'א' גב, המומלצת למטופלת ותיקה שלו פוליהט

, לא היו לה כל בעיות בריאות מיוחדות. 37יל בגי ישילדה את ילדה הש, תאומי�
  .יעת הריו מנתר להשתמש באמצעי� ללה היבקא� לבקשתה היא 

א� , ת הריו יעמנ ל–ט ולינ מ–בגלולה רגילה ' א' השתמשה גב הליחת
לכ  היא עברה להשתמש בגלולה . לוואי היו כאבי ראש קשי�הות עתופ

הלוואי המצויה של הפמול   ת � תופעא, )Femulen –פמול  (פרוגסטטיבית 
  . בגלולה הפרוגסטטיביתשומהיתה דימומי�  שהביאו להפסקת השי

א� ג� הפע� הופיעו , יסתה אז את השימוש בהתק  תו� רחמינ' א' בג
הפתרו  הרפואי .  ימי היתר בחודש4!3 רק הו לרדימומי� וכתמי� שאפש

  .המומל* כא  היה אמור להיות דיאפרגמה

  :ר לוי" כתב ד8.8.94רי� תא בלת המטופ וילגב

זוג לקבל את  ההוא סבור שעל בני.  כה�יח די סו' סו' להשיג את הרב דוחתצלה"
. שטפאליהו אינו רוצה שההתר ית. כי כנראה הרב מ, האישור מפי הרב אויערב!

א! סירבתי לתת בלא אישור , רב דוד בקש את מספרו החסוי של הרב אוירב!ה
  . הרב אוירב!

הרב דוד כה� התקשר לרב , ר הרב אויערב! לתת את המספרשואית א יתגשה
  .'א' קשר לגבהתאת אישורו והבטיח לקבל , !באויער

תקשרה והודיעה שרב כה� התקשר אליה ונת� לה אישור להשתמש ה' א' בג
  ."א! הזהיר אותה שהאישור הוא רק לה וכי לא תפי
 זאת, גמהריאפדב

שבט ש ודמחא  מכתבו של הרב דוד חי כה   כבאמודויות העק � פריולס
 : ד"נש תנתשב'  א'בג תו בפרשתבוורמעאת אר מתה, ד"תשס

  

  .66!62' עמ, 1994ל יאפר –ד "אייר תשנ, 1' חוב, ר� כבכ, המשפחההמשפחההמשפחההמשפחהא א א א פפפפרורורורו .11
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        י רופאי�י רופאי�י רופאי�י רופאי�""""קת הלכה עקת הלכה עקת הלכה עקת הלכה עסיסיסיסיפפפפ. . . . זזזז    פרקפרקפרקפרק

� " הרמב ג�קספ �כ. ללמוד תורה מוטלת על כל איש מישראלה ובהח
   :בהלכות תלמוד תורה

� בעל יו בפ� של� בגור בי� עני בי� עשיה בירותד ומלב בתייחל אר מישאישל כ"
� מ סתפרנה עני המיו הלאפי, וש כחשל שת� גדוה זק� שהיר בי� בחויב� יריסו

ד ומ לתלו זמ�ע לובב לקיי� חיל אשה ובנעבו ליפאו, �יל הפתחר עזחמה והצדק
  ) חהלכה ק אה פררוד תומלת תוכלה (  ."הליו יומ� ולת ביגהר ומאנשה ליל� ובוה בירות

ד ד ד ד מומומומולללללללל ביוהח את�  גוללת כיאה. ו מוטלת ג� על כל רופא מישראל זבהחו
, פטור מיוחד לרופאי� לא מללמוד  איו, 12ורה כולההתת  אתתתתעעעעדדדדלללל     החיובאת� וג
  . 13לקיי� מלא ודעתמלא ל

ואכ  בעבר הרחוק לא . פסוקכלל ג� רוצה ל �רדב –מי שיודע , טבעי  פואב
 יההדבר ה. יודע היה רשאי ג� לפסוק לאחרי� הכלו, היתה מגבלה על היודעי�

 דימל שתל"חזו זרג, יההה ששוצאה ממעכת, ז א.ודה הנשיאיה'   עד תקופת רכונ
  .14אל יורה אלא א� כ  נטל רשות מרבו

מיכת ס"לכה ברורה שג� רופא אסור לו להורות הלכה א� אי  בידו ה  אכמ
  . שהיא בעצ� היתר הוראה" חכמי�

דומני שעדי/ שימנע ,  כדי הסמו� בהיתר הורא, מיד חכ�א תלהרופ �א �ג
  יב לי� לא תמיד מבחיני�ופמטה, נסיונימ. יולעצמו מלפסוק הלכה למטופ

ובדה הע� עצ. צועית של הרופא לבי  פסיקת הלכה על ידוקמ!פואיתר הההמלצה
י� לקבל פסקי גלתר מיוצר מצב בו ה�,  הלכה ג��הל קסופ" הרופא שלה�"ש

מרופאי� " פסקי הלכה"עו שמשילכ� תמצב העלול להכשיל או, הלכה מרופאי�
  .כי�מוס משאינ�� ריאח

הלכתיות הנוגעות לטיפול אלות שבש, נ"קבעתי לעצמי בל, ופארכ  כל
, כרופא. מורה ההוראה שלה�, יפסוק לה� הרב, בפציינטי� המטופלי� על ידי

, שרפא �או,  לרב בשפה ברורה את הממצאי� הרפואיי�ובכת לדלאשת
  .יוארפה. נכונה של המצבה טרמינולגיה הלכתית המקלה על הבנב שמתשא

יכולה להתקיי� , אפוה הלכתית על ידי ריקפס בותותותותמכמכמכמכהסהסהסהסלבעיית  /סונב
  .15פא זה או אחררול  שתתתתנונונונומימימימיהאהאהאהאלפעמי� ג� שאלת 

  

  .ויויויויללללהההה    ת ביתת ביתת ביתת בית""""שושושושותו לספרו דמהק ב,קריסמבק י'בצב סולו"יגרה יברבד  ג� יייועי .12
א� אי  ". עוסק במצוה פטור מ  המצוה"לפעמי� רופאי� פטורי� מקיו� מצווה מדי  , תשיעמ .13

המשי� במצות הריפוי  לזה פטור מעצ� חובת הקיו� אלא שבמצבי� אלו המצוה היא 
    פרפרפרפרסססס ?,מקיו� מצוותמתי פטור צוות רפואי , נחו� נריה הרב: ראה. שעוסקי� בה באותה שעה

  . 72!59' מע, יא טיא טיא טיא טאסאסאסאס
  .ב,   הידרהנס .14
  . לעיל סימ  ב סו/ פרק ד בהערההאר .15
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להימנעות מפסיקה הלכתית של רור בי  שתי הסיבות  בבדל מעשיה� ייק
יעה שהרופא נמ  יא אזי, א� הסיבה היא סיבת הסמכות בלבד. רופא למטופליו

: ויאמר לו, המטפל יבצע את הבירור ההלכתי הספציפי עבור מטופל מסויי�
ותשובת ,  להמש� הטיפול ב�וגעתרב פלוני את השאלה ההלכתית הנ  יתשאל

�  .הרב היתה שעלי� לנהוג כ� וכ

אזי לא נית  , נעות מפסיקה היא בעיית האמינותמההי א� סיבת, זאת תמועל
הלכה הספציפי שקבל על פסק הלסמו� על הרופא ג� א� הוא מספר למטופל 

  .עבורו מהרב

 ת הקיצורציתמ ב16ז אויערבא�"רשגה ח התייחס"משנת תשל 2 בתכמב
ת אר ילאחר שהת, ר אורי לוי"/ מכתבו לדסוב. י רופא"ושא הפסיקה ענל
מוש בדיאפרגמה במקו� בו ההריו  או הלידה עלולי� לגרו� פגיעה חמורה שיה

  :א את המשפט הבא"הוסי/ הגרשז, בבריאות האישה

  ."יעמוד בקשר ע� רב ולהגיד לאשה שג� רב הסכי� לכ!' כ טוב שכב"א! אעפי"

ו לרופא לפסוק הלכה  לאל: האחד. וד שני דברי�מזה נית  ללט שפממ
ר ומז ל ארק ע� רב את ההלכה לכל מקרה ומקרה ורר לבאאל, למטופליו

בעיית "ימת קיא  ל,ר אורי לוי"וגע לדהנל בכ: השני. ופל שהרב התירטלמ
 בעצמו אל הנפתב לו שאי  צור� שהמטופל י ככ ול, א"גרשז העתלד" אמינות

רב  �ע רביד, הרופא, הוא שר לוי עצמו ידווח למטופלת"אלא די בכ� שד, הרב
  .ורה את התהלי� והטיפול הנדו פלוני שהתיר עב

        נה ההלכתיתנה ההלכתיתנה ההלכתיתנה ההלכתיתסקסקסקסקהמהמהמהמ. . . . חחחח    פרקפרקפרקפרק

מור נית  להסיק כמה מסקנות הלכתיות הנוגעות לשימוש האל מכ
  .בדיאפרגמה כאמצעי למניעת הריו 

ה "משיו  ת סח"ני רלפל "א� זציערבז א"ל בי  פסקי ההלכה של הגרשדבה שי
  ".זרהח ראחל "– הדעתו של הרב מיו� זה והלא  ביל, "זרהח� ודק "–

א לא ראה את השימוש בדיאפרגמה כזהה לשימוש "� חזרה הגרשזדוק �ג
 לוחל במו� חסו� ושימבש. במו� בגלל שעצ� התשמיש שונה בשני המקרי�

עוד שבדיאפרגמה חסו� רק ב, תילק חהחדירה מוגבלת  לכו, פנימי של הנרתיקה
  . החדירה עצ�לה עלשו� כ� אי  שו� הגבומרתיק הנל  שו ו ו ו ליליליליהעהעהעהעחלק הפנימי ה

א למעשה את השימוש בדיאפרגמה לא רק "� חזרה התיר הגרשזדוק �ג
במצב של סכנה לאישה אלא ג� במצב של חשש סבל קשה או פגיעה חמורה 

  

  .לילע, פרק ה .16
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 אמצעי המניעה היה סול�מקומה של הדיאפרגמה ב. בבריאות או בשלו� הבית
  ".עי זרלקוט"ומעל או מקביל ל, יחמאז לדעתו מתחת לגלולה ולהתק  התו� ר

, יתר השימוש בדיפרגמהה תא ל"ז אויערבא� זצ"הרחיב הגרש, זרהח רחאל
  הזרע בתשמיש ע� דיאפרגמה היא על קרקעית הנרתיקטתלי פנוכח כי שחרלא
כשההבדל היחידי הוא , יבעטש  מקו� של פליטה בתשמיתואוב,  הפנימיקוחלב
הפנימי ו  יהעל החוצצת בחלק המגרפאיהדי ידל  עסימת הדר� לצואר הרח�ח

  .של הנרתיק

ז אויערבא� כמה פעמי� כי השימוש בדיאפרגמה "� הורה הגרשכ �ושמ
, ושמקומו בסול� אמצעי המניעה הוא בעדיפות שניה אחרי הגלולות, מותר

� רחמיתו ק  לדרגת העדיפות של התילש במקבממ.  

 א בה"רה הלכתית של הגרשזחזל  ע17א"שראל גנס שליטיו של הרב רתשעה
    .התבררה כנכונה עובדתית, תר השימוש בדיאפרגמההרחיב את הי

  

  

ו של הרב יואל קט  על השימוש בדיאפרגמה רמאמלרב ישראל גנס הובאו בנספח  הירדב .17
  .134!133' מעב, 135!124עח !אסיא עז, למניעת הריו 


