
102 

 ר חנה קט�ר חנה קט�ר חנה קט�ר חנה קט�""""דדדד

 הרב יואל קט�הרב יואל קט�הרב יואל קט�הרב יואל קט�

 

 : כאמצעי מניעה חדש כאמצעי מניעה חדש כאמצעי מניעה חדש כאמצעי מניעה חדש)Essure( הסלילהסלילהסלילהסליל
 ''''גרמאגרמאגרמאגרמא''''חסימת החצוצרות בחסימת החצוצרות בחסימת החצוצרות בחסימת החצוצרות ב

 רקערקערקערקע. . . . אאאא

 146'  ד  עמ�ג'  כר�  טו  חו;  ס�נט[ז  "של  חודש  אייר  תשנ'  אסיא'בגליו�  
; תיארנו  אמצעי  מניעה  חדש  שהוכנס  לשימוש  בעול%  באותה  תקופה]  ואיל�

, רה  בעזרת  היסטרוסקופיההמדובר  היה  על  פקקי  סיליקו�  המוחדרי%  לחצוצ
כתבנו  ש% .  ומונעי%  את  מעבר�  של  הביציות  לרח%  ושל  הזרעי%  לחצוצרה

, שאמצעי  זה  עשוי  להיות  פתרו�  מעולה  לנשי%  שהותר  לה�  למנוע  הריו�
מפני  שמדובר  על  סתימת  החצוצרות  עצמ�  בתו�  גו'  האשה  לטווח  ארו� 

פריע  לכניסת כ�  שמצד  אחד  אי�  שו%  אמצעי  החוצ)  או  מ,  ובאופ�  הפי�
ומצד  שני  אי�  חשש ',  כדר�  כל  האר)'הזרע  לרח%  והתשמיש  נעשה  לגמרי  

 לתופעות  הלוואי  העלולות  להיגר%  בשימוש  בתכשירי%  הורמונליי%  למיניה%
 . ובהתקני% התו� רחמיי%

הנקודה  היחידה  שנותרה  אז  בספק  היתה  רמת  ההפיכות  של  האמצעי 
הסיר  את  פקקי  הסיליקו�  הא% היינו  כאשר  האשה  תרצה  שוב  להרות  ול,  הזה

אכ�  אי�  חשש  שבינתיי%  נגרמו  פגמי%  בחצוצרות  עקב  השהות  הממושכת 
המחקרי%  שמצאנו  אז  הותירו  שאלה  זו  בלי .  של  פקקי  הסיליקו�  בתוכ�

אול%  הכיוו�  הכללי  שעלה  היה  שקיי%  סיכוי  סביר  שכל  עוד ,  תשובה  ברורה
ו�  החצוצרה  הסרת% פקקי  הסיליקו�  אינ%  נמצאי%  זמ�  ארו�  במיוחד  בת
א�  כאמור  ללא  עדות ,  תחזיר  במש�  הזמ�  את  החצוצרה  לתפקודה  הרגיל

 .מדעית המבוססת על עובדות

לא  פשט  באר)  השימוש ,  לצער%  של  רבי%  שנזדקקו  לאמצעי  מסוג  זה
, רופאי%  בודדי%  ניסו  להשתמש  באמצעי  זה.  בפקקי  הסיליקו�  כאמצעי  מניעה

בו  וג%  הביקוש  מצד  הפציינטיות  לא  היה א�  לא  רכשו  מספיק  ניסיו�  בשימוש  
 . ולכ� חדלו להשתמש בזה באר), משמעותי

 7' בהע. ג%  השימוש  בעול%  באמצעי זה היה ככל הידוע לנו מועט יחסית
ש%  ציינו  שקיימות  שיטות  חלופיות  לפקקי  הסיליקו�  שג%  בה�  נסתמות 

 המכילי% וה%  לולאות ניילו� והתקני% קטני%,  החצוצרה  בעזרת  היסטרוסקופיה
 .א� הוספנו שעדיי� אי� ניסיו� מספיק בשימוש באמצעי% אלו, ל'הידרוג
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אצל , לפני  שני% ספורות פותח אמצעי חדש כתחלי' לקשירת חצוצרות
נשי%  שביקשו  לעצמ�  אמצעי  מניעה  לטווח  ארו�  ע%  בטיחות  מלאה  וחוסר 

כעי�  קפי) (תי  מאור�  מדובר  על  סליל  מתכ.  1והוא  הסליל,  תופעות  לוואי
שמוחדר  בעזרת  מולי�  מבעד  לצוואר  הרח%  לתו�  פתחי  החצוצרות ,  )קטנט�

, סליל  מיוצר  מהחומר  ניטינולה.  בהנחיית  היסטרוסקופ,  הפוני%  לחלל  הרח%
מיד .  בו  משתמשי%  כבר  שני%  רבות  בסטנטי%  המיועדי%  לתחו%  הקרדיאלי

כשהוא  מתאי%  את ,  לאחר  ההחדרה  הסליל  הקפיצי  מתרחב  ונקבע  במקומו
בדר�  כלל  א'  אינה ,  הפעולה  נמשכת  דקות  ספורות.  עצמו  לקוטר  החצוצרה

 .והאשה יכולה לחזור מיד לעיסוקיה, דורשת אילחוש
שהרי  קיימי%  בו ,  הסליל  עצמו  אינו  חוס%  את  החצוצרה  באופ�  ישיר

הגורמי%  לגדילת ,  בתו�  הסליל  מצויי%  סיבי  פוליאתיל�אול%  ;  רווחי%  רבי%
שלאחר  כמה  שבועות  סותמת ,  לקתית  בתו�  הסליל  ומחוצה  לורקמה  צ

ובכ�  מונעת  הריו�  באופ� ,  למעשה  את  כל  חלל  החצוצרה  באזור  הסליל
החשש  הרפואי ).  א%  הפעולה  בוצעה  בהצלחה  בשתי  החצוצרות(מוחלט  

של  חלק  מ�  הרופאי% ,  עדיי�,  היחיד  בשימוש  בסליל  הוא  מיומנות  נמוכה
, רתו  לקצה  הפנימי  של  החצוצרה  דר�  הרח%בפרוצדורה  המסובכת  של  החד

כמו  כ�  יש  צור�  להמתי� .  מה  שגור%  לאחוז  מסוי%  של  כשלונות  בהחדרתו
בדר�  כלל (שלושה  חודשי%  עד  שאפשר  להניח  בבטחו�  שהחצוצרה  נסתמה  
 ).מוודאי% את סתימת החצוצרה בעזרת צילו% או היסטרוסקופיה

  ההפיכות  של שאלה  בעלת  חשיבות  עליונה  מבחינה  הלכתית  היא
יחסית  לפתוח  את  הסתימה  שנוצרה �דהיינו  הא%  אפשר  בקלות,  פעולה  זו

. או  שהדבר  אפשרי  רק  בניתוח  מיקרוכירורגי,  בעקבות  נוכחות  הסליל
 3ובי�  השאר  הצענו,  דנו  בכללי  ופרטי  דיני  סירוס  באשה  2ל"במאמרנו  הנ

צוע שא%  נית�  להסיר  את  החסימה  כאשר  אבר  ההולדה  עדיי�  תקי�  אי�  בבי
אול%  א%  נזקקי%  לניתוח  כדי  להחזיר  את ,  החסימה  הזו  משו%  סירוס

לכאורה .    קיי%  בהשתמשות  באמצעי  זה  חשש  סירוס–החצוצרה  לתיקנה  
למעשה  הודיע  לנו .  בשאלה  זו  תלוי  ג%  ההיתר  או  האיסור  בשימוש  בסליל

אחד  המומחי%  בשימוש ,  עי�  כר%'  הדסה'ר  אריאל  רבל  מהמרכז  הרפואי  "ד
ל  הסלילו�  נקבע "שלאחר  סיו%  תהלי�  ההצטלקות  הנ,  יה  זובטכנולוג
ונית�  להסירו  רק ,  הופ�  להיות  חלק  מגו'  האשה  עד  סו'  ימיה,  במקומו

 .בעזרת פעולה כירורגית משמעותית
 
חייבי%  כמוב�  להיזהר  ולא  להחלי'  בינו  לבי�  ההתק�  התו� ;  ]Essure[    סלילו�–ליתר  דיוק   .1

 :הסלילו�  בכתובת  פרסומי%  על    ראו.'סליל'שבאחד  מגלגוליו  כונה  ג%  הוא  ,  רחמי
http://www.essuremd.com/Home/bTheEssureProcedureb/bPublicationsb/tabid/149

/Default.aspx 
 . ואיל�150' עמ .2
152�151' עמ .3. 
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מבחינה  הלכתית  קיימת  קולא  גדולה  בשימוש  בסליל ,  אול%  בכל  זאת
�  את והיא  שהחדרת  הסליל  אינה  סותמת  עדיי,  יחסית  לפקק  הסיליקו�

נסתמת ,  הנמש�  כאמור  כמה  שבועות,  ורק  בעקבות  תהלי�  מסויי%,  החצוצרה
לכאורה  הדבר  מחשיב  את ;  י  הריקמה  שגדלה  באזור  הסליל"החצוצרה  ע

הפוסקי%  מתייחסי%  לשתיית  כוס .  מעשה  הסתימה  לכל  הדעות  כגרמא  בלבד
ואחת  הסברות  היתה ,  של  עיקרי�  כאמצעי  מניעה  פחות  חמור  מאשר  סירוס

ל "ג% השימוש בסלילו� הנ. יעה  בשימוש בכוס של עיקרי� נעשית בגרמאשהמנ
אלא ,    מניחי%  בחצוצרה  עצ%  שאינו  סות%  אותה–מובהק  '  גרמא'הוא  מעשה  

 .רק גור% לתהלי� שבסופו תיסת% החצוצרה וימנעו ההריונות

  ג%  א%  נקבל  את  ההנחה  שפעולת  מניעת  ההריו�  שבסלילו� ::::למסקנהלמסקנהלמסקנהלמסקנה
בכל  זאת  כאשר  יש  צור�  חיוני  במניעת ,  ות  ניתוחיתאינה  הפיכה  ללא  התערב

הריו�  לטווח  ארו�  ואי�  אפשרות  להשתמש  בתכשירי%  הורמונליי%  או 
יתכ�  שהשימוש  באמצעי  זה  קל  מבחינה  הלכתית  הרבה  יותר  מאשר ,  ר"בהת

 .4ואפילו קל יותר מהשימוש בדיאפרגמה, קשירת חצוצרות
     

        
  � הסלילו

 
ז "לפיכ�  לדעת  הגרש.  אלא  שחומרתו  קלה  יותר,    ג%  סירוס  בגרמא  הוא  סירוס::::הערת  העור�הערת  העור�הערת  העור�הערת  העור� .4

מ  פיינשטי�  שהובאה "וכ�  לדעת  הגר,  154�136'  עמ,  עח�עזאסיא  אסיא  אסיא  אסיא  אויעארב�  כפי  שהבאתיה  ב
אמנ% ברמה .  ברור שברמה ההלכתית הטהורה דיאפרגמה עדיפה על הסלילו�100�88'  לעיל  עמ
%  רמת  היעילות  של  הסלילו�  תהיה  גבוהה  במידה  ניכרת  מרמת  היעילות  של א,  הרפואית

 .במקרי% רבי% הדבר יכול להוות שיקול בעל תוק' הלכתי להעדפת הסלילו�, הדיאפרגמה
פב �    פאאסיאאסיאאסיאאסיא;  135�124'  עח  ש%  עמ�  עזאסיאאסיאאסיאאסיאהול�  כא�  לשיטתו  ב)  הרב  יואל  קט�(המחבר   

  עדי�  יש  מקו%  הלכתי  רב  לראות  את  הסירוס אמנ%  ג%  לשיטתו  של  הרב  קט�.  210�201'  עמ
. ואפילו  מהשימוש  בקונדו%,  בגרמא  כאיסור  ברמה  גבוהה  יותר  מאשר  השימוש  בדיאפרגמה

  ש%  עסקה  בשימוש  ממוש� 11'  כשהשאלה  המוזכרת  בהע,  221�220'  נח  עמ�  נזאסיאאסיאאסיאאסיאראה  
�.כדי לאפשר לאשה להחלי% ולהרות בשלב מאוחר יותר בחייה, בקונדו%) שנתיי%(������� . העור� העור� העור� העור�
שכאשר  מדובר  על  צור�  רפואי  למניעת ,  א"צודק  מורי  וידידי  העור�  שליט:  תגובת  המחברתגובת  המחברתגובת  המחברתגובת  המחבר 

והאשה  אינה  יכולה  להשתמש  בגלולות  או  בהתק�  תו�  רחמי ,  הריו�  לתקופה  קצובה
יש  מקו%  לשקול  שימוש   –)  ל"ואכמ;  ולא  בגלל  חששות  רחוקי%,  מסיבות  מוצדקות(

אול% ;  לפי  הוראת  פוסק  מוסמ�,  יאפרגמה  וא'  קונדו%ביותר  כד�באמצעי%  הבעייתיי%
�נדמה  לי  שסירוס  חד  –כאשר  מדובר  על  צור�  רפואי  למניעת  הריו�  מוחלטת  מכא�  ולהבא  

לכל  הדעות  קל  יותר  הלכתית  מאשר  כניסה  לספיקות ,  כפי  שמוצע  כא�,  פעמי  בדר�  גרמא
 .ו%ו בקונד"הלכתיי% כבדי% בכל תשמיש ותשמיש בשימוש בדיאפרגמה וק


