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        בחירת מין הילודבחירת מין הילודבחירת מין הילודבחירת מין הילוד

        ....''''לעורך שלולעורך שלולעורך שלולעורך שלו

במסגרת עבודתי ברפואת נשים ופריון פונים אלי לא פעם זוגות שזכו 
כשהם , ...)בדרך כלל בנות( אך שכל צאצאיהם ממין אחד –אמנם לפרי בטן 

. מבקשים לברר אם קיימת אפשרות להשפיע על מין העובר בהריון הבא
ולעיתים , חד מבני הזוגלעיתים מדובר במצב של עוגמת נפש אמיתית של א

במקרים מסויימים . זוגית ולהפרת שלום הבית-הדבר מגיע אף לבעיה בין
הצהירו בני הזוג שהם יביאו ילדים נוספים לעולם רק אם יובטח להם שהם 

  .יהיו בני המין האחר

ישנן כידוע שיטות טבעיות העשויות להשפיע במידה מסויימת על מין 
, )ל"ואכמ, ל"כפי שנרמז כבר בחז(ל הזיווג כמו תיזמון מסויים ש, העובר

-אשלגן לבין סידן-ושיטות דיאטה למיניהן המתרכזות ביחס בין נתרן
, לקבלת התוצאה המבוקשת' מעבדתיות'מולן קיימות שיטות . מגנזיום

הראשונה היא הפרדת זרע בעזרת סירקוז והזרקת הזרעונים הזכריים לרחם 
שיטה האולטימטיבית של הפרייה וה, )80-70% –בהצלחה חלקית (האשה 

והחזרת העוברון בעל ) איבחון טרום השרשה (PGDחוץ גופית תוך ביצוע 
  .המין הרצוי לרחם

אמנם ההצלחה שלהן , אין כמובן שום איסור להשתמש בשיטות הטבעיות
קשורות בכמה בעיות ' מעבדתיות'לעומת זה השיטות ה. נתונה בספק גדול

ההשגחה , אלת הוצאת הזרע והשמדת חלק ממנוכגון ש, הלכתיות משמעותיות
ביצוע . והספיקות בייחוס העובר לפי חלק מהפוסקים, הנדרשת למניעת טעויות

כמו ,  טומן בחובו בעיות נוספותPGDגופית בתוספת -פרוצדורת ההפרייה החוץ
ידוע שפוסקי זמננו מתירים . הכנסת האשה לסיכון מסויים עקב הפרוצדורה ועוד

למשל כדי למנוע לידת ילדים , צע את הפרוצדורה הזו בלית ברירהבדרך כלל לב
  .בעלי מום חמור במקרים של מחלות תורשתיות

יותר להמליץ על ביצוע הפרוצדורות , אם בכלל, באלו מקרים: שאלתי
בהתחשב בסיכוי הרב יותר (ואיזו משתי הפרוצדורות יש להעדיף , האלו

  ?)להצלחה בפרוצדורה המורכבת יותר

האם קיים איסור לבחור את המין הרצוי אצל זוגות :  נוספתשאלה
  ? מסיבות אחרותPGDשבין כה עוברים תהליך של 

  ,בברכה רבה
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