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  חכמי יוון  חכמי יוון  חכמי יוון  חכמי יוון מולמולמולמולל ל ל ל """"חזחזחזחז

 לאור המחקר החדישלאור המחקר החדישלאור המחקר החדישלאור המחקר החדיש

 ש הרשקוביץ"בר "ד

 און- בראלחנןר "ד

 ...ל נסמו " חכמינו זעלואנחנו "

  אל חכמי היווני� והישמעאלי�נאמי� לא

 , רק מסברת� ועל פי איזה נסיו�דברו שלא
  על כמה ספקות יפלו בנסיו� ההואשישגיחו מבלי

 "ל כמוזכר בפרק המפלת" חכמינו זעושי� שהיו כמו

 )תמז' ש סי"הריבת "שו(

 מבואמבואמבואמבוא

  דורות  להמלי   על  מיעוט  או  מניעה  של  יחסי  אישות  בזמ�  ההריו� מזה  מקובל
בכתבי .    מזכיר  יחסי  מי�  כעלולי�  לגרו�  להפלותהיפוקרטסכבר  .  או  חלק  ממנו

  הסברה  שתשמיש  יש  בו  משו�  נזק  לעובר  במש  כל  זמ� נמצאת  1סורנוס  מאפסוס
עד  היו�  מקובל  ברוב .    רופאי�  רבי�  אחריה�הלכובדורות  מאוחרי�  יותר  .  ו�ההרי

  עד 4"להמלי   על  הימנעות  מחיי  אישות  ב)  וויליאמסנובק  ,  קריזי(ספרי  הגינקולוגיה  
המלצה  זו  מצוייה  ג�  בהוראות  טיפת  חלב .  2  שבועות  האחרוני�  של  ההריו�12

 .וקופות חולי� השונות הנמסרות לאשה ההרה

לא  רק  להתיר  תשמיש  במהל )  נדה  לא(  דעת  חכמי  התלמוד  זאת  לעומת
כדבר ,    יחסי�  בטרימסטר  השלישי  של  ההריו�קיו�אלא  א&  להמלי   על  ,  ההריו�

 .המועיל לא� ולעובר ג� יחד

 

 .ולמיילדותמגדולי רופאי יוו� וממניחי היסוד לגינקולוגיה , )נ" לסה150"90( מאפסוס סורנוס .1

 . עצמ� מודעי� לעובדה שהמלצה זו רחוקה מלהישמר בדר כללהממליצי� .2



 און-ר אלחנן בר"ד, ר בת שבע הרשקוביץ"ד 114

  האחרונות  לא  נבדקה  בצורה  מדעית  מבוקרת  מידת  השפעת  יחסי לשני�  עד
,   אינטואיציה  בלבדההמלצות  ניתנו  על  סמ.  לעתידאישות  על  העובר  והא�  

  על  השקפת  עול�  וחינו  מאשר  על יותרובתחו�  רגיש  זה  אינטואיציה  מבוססת  
 .עובדות רפואיות

,   תפישת  עול�  הרואה  את  תכלית  המי�  כיצירת  המש  לאנושות  בלבדכל,  ואכ�
כשתכלית  יחסי  המי�  כבר ,  יחסי  מי�  בזמ�  הריו�,    א&  כחטאואולי,  תראה  כמיותרי�

  לזה  לא  מעט  הגישה  הנוצרית  הרואה  באמהות תרמה.  ותהבעצ�  תהלי  התגשמ
מחברי�  רבי�  מתארי�  את  האשה .  ממי�א  במנותק  לחלוטי�  ,  מושג  של  קדושה

 .3סקסואלי"ההרה כנתפסת בתרבות המערבית כיצור א

בגידה  בחיי ,  במקרי�  רבי�.    זו  עלולה  לגרו�  להפרעות  משפחתיות  קשותגישה
מחקר  שנעשה  על  גברי�  אמריקאיי� .  ה  בזמ�  הריו�  האשמתחילההנישואי�  

  עליה�  מגע  מיני  בשבועות  שלפני  תארי  הלידה שנאסר,  הנשואי�  לנשי�  בהריו�
לעתיד "הורי�.  4  מחו   לנישואי�  בתקופה  זומי�  קיימו  יחסי  25%"למעלה  מ,  המשוער

) 'יחסי�  אורליי�  וכד,  אוננות(מקובלות  "  בלתיבצורותרבי�  מנסי�  לקיי�  יחסי  מי�  
  מקרי  מוות  של  נשי�  בהריו�  עקב 10  ותוארו,  ימנע  מנזק  משוער  לעוברכדי  לה

ג� .  5)הנשפת  אויר  מהפה  לנרתיק(טבעיי�  "תסחי&  אויר  לאחר  יחסי  מי�  לא
עלול  להיווצר  מתח  רב  כתוצאה ,  גופניולא  נגר�  נזק  ,  כשמסגרת  הנישואי�  נשמרת

 .6מהימנעות מחיי אישות לתקופה ארוכה זו

תיאוריות :  שאלה  זו  להיחקר  בצורה  מדעית  מבוקרת  האחרונות  החלה  בשני�
ובשאלוני�  וראיונות  של ;  ה�  במעבדה  וה�  סטטיסטית,    נבדקומקובלותרפואיות  

  ולאחריה  ניסו  להערי  את  הנזק  הנגר�  לא�  או  לעובר  עקב לידהזוגות  ונשי�  לפני  
 . בזמ� ההריו�אישותקיו� או הימנעות מיחסי 

יות  העלולות  לנבוע  מיחסי  מי�  מתחלקות הסכנות  הרפוא,    תיאורטיתמבחינה
 :לכמה קבוצות

 .הפלות בשליש הראשו� של ההריו�. א

 .התכווצויות מוקדמות של הרח� ולידה מוקדמת. ב

 
לא ,    נשי�8000שחקר  התנהגות  מינית  במידג�  של  ,  ח  קינסי  המפורס�"דו:  לדוגמא .3

 . של הריו� ומי�לשאלההתייחס בכלל 

4. Masters W.H. & Johnson V.E.: Human sexual response, Little, Brown & Co., Boston 

1978. 

5. Reamy K. & White S.: Sexuality in pregnancy and the puerperium.Obstetric & 

Gynecological Survey 40, I, 1985. 

בה  מסיבות  רפואיות  והלכתיות .    תקופת  זמ�  לא  קצרה  נוספת  אחרי  הלידהלכמצטרפת   .6
ו  לבדיקת  הנושא  לפני במאמר  הנוכחי  הצטמצמנ.    יחסי  אישותלקיי�כאחד  לא  נית�  

 .הלידה בלבד
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 .זיהומי� לעובר או לא�. ג

 .פקיעה מוקדמת של מי שפיר. ד

 .דימו�. ה

 .)STRESS( מתח. ו

  בשליש הראשו� של ההריו� בשליש הראשו� של ההריו� בשליש הראשו� של ההריו� בשליש הראשו� של ההריו�הפלותהפלותהפלותהפלות. . . . אאאא

בדורות  שעברו  תלו  את  הקולר .  7  מההריונות25%"10%"  בקורות  הפלות
, מתאימהאכילה  לא  :    חיצוניי�  הקשורי�  בהתנהגות  הא�בגורמי�במקרי�  רבי�  

כיו�  ברור  שרוב  רוב�  של .  וא&  יחסי  מי�,    שעושה  הא�שונותתנועות  ,  מאמ   גופני
  הריונות 250,000  בדק    Javert.  8קשותההפלות  קשורות  להפרעות  כרומוזומליות  

 על  9אחרבמחקר  .    הפלה  עקב  גורמי�  חיצוניי�  כחבלה  קשה0.007%"ב  א  רקומצ
רק  במקרה  אחד  נית�  לייחס  את  ההפלה  לטראומה  מחו  ,    הפלות  טבעיות1000
מי  השפיר  של  העובר  מגיני� "  ריפוד"ו,    העמוק  של  הרח�  בתו  האג�מיקומו.  לרח�
יכול ,  טי  לא�שאינו  טראומ,    במידה  כזו  שקשה  לתאר  שמגע  חיצוני  כלשהועליו

 . המושרש היטב ברח� נורמלי ללא מומי�להריו�להזיק 

  מוקדמות מוקדמות מוקדמות מוקדמותהתכווצויותהתכווצויותהתכווצויותהתכווצויות. . . . בבבב

בעיקר ,  מלווי�  בהתכווצויות  של  הרח�,  ג�  שלא  בהריו�,    מי�שיחסי  ידוע
אפילו  גירוי  מיני  אחר  שאינו  קשור  ביחסי  מי�  בפועל יכול .  באורגאז�כשה�  מלווי�  

הורמו�  הגור� ,  ל  הזרע  מכיל  פרוסטגלנדי�נוז,  בנוס&.    אלולהתכווצויותלגרו�  
אחד  האמצעי� ,  למעשה.  להתכווצויות  הרח�,    מגע  מיניללאג�  ,  כשלעצמו

  לגרימת  הפלה  במקרי  מות  העובר  הוא  הכנסת אוהמקובלי�  הננקטי�  לזרז  לידה  
  . עצמוהרח�פרוסטגלנדי� בצמוד לצואר הרח� או לתו

תכווצויות  מוקדמות  של  הרח�   סברו  חוקרי�  שוני�  שכדי  למנוע  הזאת  לאור
 . לפני הגיע העובר לבשלותיחסי�יש להמלי  על מניעת 

  שלפי  תיאוריה  זו  יש  מקו�  להמלי   דוקא  על  יחסי  אישות  קרוב לציי�  יש
כדי  למנוע  מצב  של  הריו�  עוד&  על ,    ובוודאי  לאחריו10המשוערלתארי  הלידה  

 .סכנותיו

 
7. Pritchard J.A. & MacDonald P.C.: Williams Obstetrics. ed.16, New York 1980. 

8.  Boue J., Boue A. & Lazar P.: Retrospective and prospective epidedemiological 

studies of 1,500 karyotyped spontaneous human abortions Teratology 12:11, 1975. 

9. Herting A.T. & Sheldon W.H.: Minimal criteria required to prove prima facie case of 

traumatic abortion or miscarriage. An analysis  of 1000 spontaneous abortions. Ann. 

Surg' 117:596, 1943. 

 .� מזרז את תהלי הלידה אריסטו סבר שתשמיש בתקופה האחרונה של ההריוכבר .10
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� עקב גירויי� חיצוניי� שאינ�   לציי�  שהתכווצויות  רח� נגרמות גיש  זאת  ע�
לא  תמיד  התכווצויות  אלו  מורגשות  על  ידי .    לאורגאז�אוקשורי�  ליחסי  מי�  

 . תופעה זו נפוצה למדיההריו�א בחדשי� האחרוני� של , האשה

להביא  ללידה ,  אכ�,    המתבקשת  היא  א�  התכווצויות  אלו  עלולותהשאלה
לגדילת  העובר  ברח�  ולגרו� או  להפריע  ,    ללידת  פגי�מכוכתוצאה  ,  מוקדמת

 ,ליילודי� במשקל נמו

Goodlin
 פגי� שילדו  תדירות גבוהה של אורגאז� לפני לידה אצל נשי� מצא  11

  א&  מצא  שדופק  העובר  יורד  באופ�  זמני  בשעת הוא  .לעומת  נשי�  שילדו  בזמ�
כאשר  לנשי� ,    היולדות  שביניה�  השווה  היו  שונותשקבוצותיש  לציי�  .  אורגאז�
הוא .    מקבוצת  הביקורת3  של  לידות  מוקדמות  פי  קוד�בטר�  עת  היה  סיפור  שילדו  

  לידה  מוקדמת  רק  אצל  נשי�  ע� לגרימתעצמו  התייחס  לאורגאז�  כגור�  מצטבר  
  אורגאז�  באותו תדירותהמחקר  לא  התייחס  לעובדה  שיתכ�  שאותה  .  נטייה  לכ

 העובדה  כ  שהמחקר  רק  הבליט  את,  שלב  הריו�  היתה  ג�  לנשי�  שילדו  בזמ�
ביקורת  נוספת  היתה .  הידועה  שתדירות  יחסי  המי�  יורדת  ע�  התקדמות  ההריו�

 . שעות שאי� לו כל משמעות ביולוגית50 הזמ� שנמדד בי� אורגאז� ולידה מרווח

 Perkins
  תינוקות 16"  מה�  ילדו  פגי�  ו25"ש,    נשי�  לאחר  לידה155  בדק  12
.   הלידהותחילתי  או  אורגאז�    נמצא  כל  קשר  בי�  מגע  מינלא  .  גר�2500"מתחת  ל
 אצלהתקבל  הרוש�  ממחקר  זה  שאחוז  הלידות  המוקדמות  נמו  יותר  ,  יתרה  מזו

שנולדו (ג�  לגבי  משקלי  היילודי�  .  נשי�  ע�  אורגאז�  מאשר  אצל  נשי�  בלעדיו
לא  נמצא  קשר  סטטיסטי  בי�  משקל  נמו  ליחסי  אישות )    שבועות  הריו�36לאחר  

�  א&  קשר  בעל  משמעות  סטטיסטית  גבולית  בי� ויתכ,  הלידהבשבועות  שלפני  
 .דוקאאורגאז� ויילודי� בעלי משקל תקי� 

Fernandez-ו  Pugh  מצאו  נוס&  במחקר
   יולדות  הפרש  ממוצע  של 500"ב  13

 . קשר סיבתיחוסרמספר המרמז על ,  יו� בי� יחסי מי� ללידה מוקדמת40"20

  שבדקו  ספציפית וג�  כאלה,  ג�  אצל  יולדות  בכלל,    שנעשונוספי�  מחקרי�
לא  הצליחו  למצוא  שו�  קשר  בי�  מגע  מיני ,    עתבטר�אמהות  ליילודי�  שנולדו  

 .ולידה מוקדמת

 10,981 על 1974"1976 השני� בי� א13 במיוחד מחקר שנעשה בירושלי�כא� נציי�
 .שא& הוא לא מצא קשר כזה,  בשלושת בתי החולי� בעיריהודיותיולדות 

 
11.  Goodlin R.C.. Keller D.W. & Raffin M.: Orgasm during late  pregnancy: possible 

deleterious effects. Obstetr.Gynecol. 38:916, .1971 

12.   Perkins, R.P.i Sexual behavior and response in relation to complication of pregnancy.  
Amer.J.Obstet.Gynecol. 134:498, 1979. 

13.  Pugh W.E. & Fernandes F.L.: Coitus in late pregnancy - a follow-up study of the effects 

of coitus on late pregnancy, delivery and the puerperium. Obstet.Gynecol. 2;636, 1953. 
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 זיהומי�זיהומי�זיהומי�זיהומי�. . . . גגגג

והאשה  ההרה  אינה  מוגנת ,  מועברות  על  ידי  מגע  מיני,  רהבהגד,    מי�מחלות
  למות לגרו�  יכולה)  syphilis(כידוע  עגבת  .    העובר  עלול  להינזקג�במקרה  זה  .  מה�

 .עובר ברח� או למחלה קונגיניטלית של העובר

כמו  כ�  החיידקי� .  מולדי�  יכול  לגרו�  מומי�  )CMV(  בנגי&  ציטומגלו  זיהו�
  בעובר  בעברו לזיהו��  הנמצאי�  בנרתיק  עלולי�  לגרו�  ונגיפי�  פתוגניי�  אחרי

א .  כלמידיה  ועוד,  מיקופלסמה  ,Bסטרפטוקוקוס  מקבוצה  ,  זיבה:  בתעלת  הלידה
והנזק  ייגר�  ג�  א�  יחסי  המי�  שגרמו ,    אינה  קשורה  בהריו�אלוהדבקה  במחלות  

 .והא� לא טופלה כראוי,  ההריו�לפנילהדבקה קוימו זמ� רב 

מחלה  שבדורות  עברו  גרמה   –  endometritis  –הרח�    של  רירית  דלקת
,   טובי�היגיינהעקב  תנאי  ,  נדירה  כיו�  כגור�  לתמותה,  לתמותת  אמהות  גדולה

 5,058"ב  14ע�  זאת  נמצא  במחקר  שנער  בפינלנד.  איבחו�  וטיפול  אנטיביוטי  מוקד�
 יולדות  שכיחות  גבוהה  יותר  של  אנדומטריטיס  אצל  נשי�  שקיימו  יחסי  מי�  בשבוע

פרט  למקרי�  בה� ,  המספרי�  לא  הגיעו  למשמעות  סטטיסטית.    של  ההריו�האחרו�
היה  רוש�  שאחוז  גדול  מדלקות  אלה  קשור  בלידות .    קיסריבניתוחילדה  הא�  

מחקרי�  אחרי�  לא  הצביעו  על  קשר  בי�  יחסי  מי� .  צעירראשונות  ובגיל  אמהי  
 .15בהריו� לבי� אנדומטריטיס

 זוהי  .chorioamnionitis  –ו�  קרומי  השפיר    מיוחדת  יש  לייחס  לזיהחשיבות
  של  פקיעה  מוקדמת  של הסכנה,  בנוס&.  מחלה  מסוכנת  לכשעצמה  לעובר  וג�  לא�

  יילודי� מתמותת  17%עד  .  הקרומי�  עולה  בצורה  מרשימה  כשקיימת  דלקת  זו
 .ב יוחסו לזיהו� זה"בארה

Naeye
 . יולדות26,886 וזיהו� קרומי השפיר אצל מי�בדק את הקשר בי� יחסי   16
 מקרי זיהו� נמצאו 15,6%: וא& משמעותיי� מבחינה סטטיסטית,    מרשימי�ממצאיו

לעומת ,    הלידהלפניבנשי�  שקיימו  יחסי  מי�  פע�  בשבוע  או  יותר  בחודש  האחרו�  
 שעברוג�  אחוז  תמותת  היילודי�  .    בקבוצת  ביקורת  בה  לא  קוימו  יחסי�11.7%

  כשלא 4%"2%לעומת  ,  יחסי  מי�  תמותה  כשקוימו  11%:  זיהו�  נמצאה  בהתא�
וע� ,    שניתנו  לכ  על  ידו  ה�  חדירת  חיידקי�  מבחו   לנרתיקהסברי�.  קוימו

ריר  צואר  הרח�  נעשה ,    ופעולת  האנזימי�  שבנוזל  הזרעהזרעהשפעת  תנועת  תאי  
ההגנה ,    המגיעה  לקרומי  השפיר  גדולההחיידקי�כשכמות  .  חדיר  יותר  לחיידקי�

 
א.13  pan lang=HE dir=RTL>א^!. Mills J., Harlap S. & Harley E.H.: Should coitus in late 

 pregnancy be discouraged ? The Lancet, July 18, 1981, 136 

14. Rehu, M.: The effect of education, marital status and sexual behavior on the incidence of 

puerperal endometritis and bacteruria. Ann.Clin.Res. 12:315, 1980.  

15. Perkins, as cited in 12. 

16.  Naeye R.L.: Coitus and associated amniotic fluid infections. New Engl.J.of Med. 

301:1198, 1979. 



 און-ר אלחנן בר"ד, ר בת שבע הרשקוביץ"ד 118

  בסו&  השליש  הראשו�  של  ההריו� מופיעההגנה  זו  .  תבקטריאלית  שלו  נחלש"האנטי
  יחסי  המי�  על  זיהו� שהשפעתעובדה  זו  תסביר  .  והולכת  וגוברת  עד  מועד  הלידה

  של 38"  ההשבועלאחר  ,  יחד  ע�  זאת.  פחותה  לקראת  סו&  ההריו�  מאשר  באמצעו
 ההסבר כא�. ההריו� שוב נמצא אחוז גבוה של זיהומי� הנגרמי� בקשר ע� יחסי מי�

וממילא  חשיפת ,  המקובל  הוא  קיצור  הסגמנט  התחתו�  של  הרח�  לקראת  הלידה
 . העובריי� לנוזל הזרע ולחיידקי� העלולי� לחדור דרכוהקרומי�

הקריטריו� לזיהו� קרומי השפיר נקבע בו .  נוקבת הוטחה נגד מחקר זהביקורת
ה לאחר בבדיקה מיקרוסקופית של קרומי השלי) נוטרופילי�( דלקת תאילפי  מציאת  

 ,  של  השליות  הנורמליות30%"ב א  נמצאו  תאי  דלקת  ג�.  תרביותולא  נלקחו  ,  הלידה
ידוע  ג�  שמספר  רב  של  תאי�  דלקתיי� .    או  לתחלואהלזיהו�וזאת  ללא  שו�  עדות  
)   להריו�38"33יילודי�  שנולדו  בשבועות  (  פגי�  לגביא  דוקא  ,  בשליה  קשור  לפגות

 . הקשורי� ע� יחסי מי�יילודי� בתמותת הבדלי� Naeyeלא הוכיחה עבודתו של 

  חוסר דומי�  נגד  עבודה  זו  והוכיחו  בסקרי�  בסדרי  גודל  יצאו  17  רבי�חוקרי�
 .קשר בי� יחסי מי� ודלקת ברורה של קרומי השפיר

היתה  תמותת היילודי� )  1966"1959(  המחקר  נעריש  ג�  לציי�  שבתקופה  שבה  
 .גדולה בהרבה מזו הקיימת היו�

 וקדמת של מי השפירוקדמת של מי השפירוקדמת של מי השפירוקדמת של מי השפירפקיעה מפקיעה מפקיעה מפקיעה מ. . . . דדדד

  זיהומו ובמניעת  עובר  שלמי�  תפקיד  חיוני  בשמירת  שלמות  העובר  לקרומי
 ג� קיימתבפקיעה מוקדמת של הקרומי� . וכ�  במניעת  לידה  מוקדמת,  וזיהו�  הרח�

 .יתר של שמט חבל הטבור ומצגי� פתולוגיי�"שכיחות

פגיעה :    בקרומי�לפגיעה  הועלו  סברות  שונות  על  קשר  בי�  מגע  מיני  בעבר
  עוצמת  מתח עלמכנית  על  ידי  אבר  המי�  או  השפעה  הורמונאלית  של  פרוסטגלנדי�  

 .הפני� של הקרומי�

,   עצמ�בקרומי�  ברור  מעל  לכל  ספק  שאבר  המי�  רחוק  מלפגוע  היו�
 אתבנסיונות  מעבדתיי�  מדדו  .  הנמצאי�  בעומק  הרח�  עד  לסו&  תקופת  ההריו�

 .18בנוכחות נוזל הזרעולא נמצא הבדל , מתח פני קרומי השפיר

אצל  נשי�  ע�  סיפור .    גנטי  למתח  קרומי�  ירודגור�יש  לציי�  שכנראה  קיי�  
  לעומת 21%  דומה  בהריו�  הבא  הוא  למאורעבעבר  של  ירידת  מי�  מוקדמת  הסיכוי  

 .19 בלבד אצל נשי� ללא סיפור קוד�4%

 
17. Herbst A.I.: Coitus and the fetus. New Engl.J.of Med. 301:1235, .1979 Perkins R.P.: 

Sexuality during pregnancy. Clin.Obstet.Gynecol. 27:3, 1984.  Mills J. et al. as cited in 

13a. 

18. Larvey J.P. & Miller C.E.: Effects of prostaglandin and seminal fluid on human 

chorioamniotic membranes. J.Amer.Med.Ass. 245:2425, 1981 
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Naeye  מקבוצת  הביקורת  כשקוימו  יחסי 3  פי  מוקדמת  פקיעת  קרומי�  מצא  
כשבנוס&   (!)  11  משמעותית  זו  עולה  לפי  עליה  .20  ימי�  לפני  הפקיעה9  תו  מי�

הוא  הסביר  זאת  בעובדה .  השפירליחסי  המי�  נמצאה  ג�  דלקת  של  קרומי  
  על  ידי  הדלקת נחלשי�,  שהקרומי�  שבאופ�  טבעי  עמידי�  להתכווצויות  הרח�

וזל  הזרע יחד  ע�  זאת  הוא  מדגיש  שנ.  21ופוקעי�  בהתכווצויות  המלוות  יחסי  מי�
 למרות  זאת  המליצו  מחברי�  שוני� .    אינו  מחליש  את  הקרומי�כנראהלבדו  

)Creasy, לנשי� ע� סיפור קוד� של ירידת מי� מוקדמת המעוניינות לקיי� ) למשל
  שב�  זוג�  ישתמש  בקונדו�  כדי  למנוע  השפעת  הפרוסטגלנדי� לכיחסי  מי�  לדאוג  

 .על הקרומי�

  של  עשרות במדגמי�ביניה�  כאלה  שנעשו  ,    לציי�  שמחקרי�  רבי�  אחרי�יש
 מוקדמתלא  הצליחו  למצוא  כל  קשר  סטטיסטי  בי�  יחסי  מי�  ופקיעה  ,  אלפי  נשי�

 .22של הקרומי�

 דימו�דימו�דימו�דימו�. . . . הההה

  או  דימו� שליה  מקרי�  מעטי�  של  קשר  בי�  יחסי  מי�  והיפרדות  תוארו
 מוב�כ.  א  לא  נית�  היה  למצוא  קשר  סיבתי  או  סטטיסטי,  ברורה"מאתיולוגיה  בלתי

שהסיבות  שאינ�  קשורות  להריו�  הגורמות  לדימו�  לאחר  מגע  מיני  קיימות  ג� 
, א  אי�  חשש  מיוחד  לעובר  עקב  דימו�  זה,  ארוזיו  או  פוליפ  בצואר  הרח�:  בהריו�
 .23 כלל לטיפול ללא סיבוכי� מיוחדי�בדרהנית� 

יש  מחברי� .  השלישי  של  שלית  פתח  יש  סכנת  דימו�  בעיקר  בשליש  במצב
  מכל להימנעולכ�  ממליצי�  ,  �  שיחסי  מי�  מגבירי�  את  הסיכו�  במצב  זההחוששי

 .כבדיקה גינקולוגית או יחסי מי�, מניפולציה העלולה לגרו� לגירוי מקומי

 מתחמתחמתחמתח. . . . וווו

 
19. Naeye R.L.: Factors that predispose to premature rupture of membranes. Obstet. 

Gynecol. 60:93, 1982.  

 מוקדמתהחוקר  ניסה  להסביר  את  חוסר  מציאת  הקשר  בי�  יחסי  מי�  לפקיעת  קרומי�   .20
  קט� או  ,Mills  חודש  במחקרו  של  –במחקרי�  אחרי�  עקב  לקיחת  טווח  זמ�  גדול  מדי  

 .Perkins שעות במחקרו של 24 "מדי 

מלבד :    גורמי  סיכו�  נוספי�  לפקיעה  מוקדמת  של  הקרומי�מצא  Naeye"יש  לציי�  ש .21
  ג�  עישו�  וטיפול  ניתוחי –  של  קרומי�  ויחסי  מי�  דלקת,  ת  קרומי�  מוקדמת  בעברפקיע

 ).'צריבה וכד, ביופסיה(או מניפולציה כצואר הרח� 

22. .17 n~sn nw1 - Perkins-l Mills 

 מחלההוא  ,  שאחד  מסימניו  הראשוני�  הוא  דימו�  אחרי  מגע  מיני,  סרט�  צואר  הרח� .23
 .ובזמ� ההריו� כפרט, נשי� יהודיות בכללהנדירה למזלנו אצל . קטלנית
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א ,    בהריו�רפואיות  להערי  כמותית  את  גור�  המתח  כגור�  לבעיות  קשה
 הלחוצות  ,לנשי�  מתוחות.  לרוב  העוסקי�  בשטח  זה  נראה  שאלמנט  זה  קיי�

 בריאהסיכוי  לסיי�  הריו�  ע�  יילוד  ,  גופנית  או  רגשית,  חברתית,  מבחינה  כלכלית
אקונומיות  נמוכות  אחוז "ואכ�  הוכח  שבשכבות  סוציו.  קט�  מלנשי�  מרוצות  ושלוות

"וכ�  תוארו  יותר  מקרי  הריונות  ע�  סיו�  לא,  לידתית  גבוה  יותר"  הסבהתחלואה
 . רווקותנשי�מוצלח אצל 

 על מצבה הנפשי של ישפיעונית�  לשאול  אי יחסי מי� או העדר�   לכ  בהתא�
  נפשית היערכותהמחייב  ,  אי�  ספק  שההריו�  עצמו  הוא  מצב  מיוחד.  הא�  לעתיד

.  ההריו�בזמ�חו�  ומגע  ע�  ב�  הזוג ,  נשי�  רבות  הביעו  צור  רב  יותר  לקרבה.  חדשה
 שלליש  הראשו�  יחד  ע�  זאת  רוב  המחקרי�  הראו  על  ירידה  בתדירות  מגע  מיני  בש

הרגשת ,  בחילות,  בחדשי�  אלה  שילוב  של  עייפות.  בעיקר  בהריו�  ראשו�,  ההריו�
בשליש  השני .    מורידות  לעתי�  קרובות  את  הרצו�  למגע  מיניובחזהמלאות  בבט�  

לעתי�  אפילו  לתדירות  הגבוהה ,    יחסי  המי�בתדירותשל  ההריו�  נמצאה  עליה  
, כעקרו�.  לכל  אור  השליש  השלישי  הנמשכתושוב  ירידה  ,  מאשר  לפני  ההריו�

  ביחס  ישיר  למידת  שביעות היושכיחות  הפעילות  המינית  ושביעות  הרצו�  ממנה  
 .הרצו� מחיי הזוג בכלל ומההריו� בפרט

,   או  לידות  פגי�חוורותסיפור  של  הפלות  ,    נשי�  ע�  עבר  מיילדותי  גרועאצל
  לה�  שאי� נאמר�  א�  וזאת  ג,  הפעילות  המינית  בדר  כלל  יורדת  לכל  אור  ההריו�

 ההריו�הוודאות  המלווי�  את  "ברור  שבמקרי�  אלה  המתח  ואי.  נזק  מכ  לעובר
 .מנזק יקשו על חיי מי� מספקי�, למרות הכל, והחשש

ה�  אלו ,    לנבוע  מכהעלולותאיסור  על  חיי  מי�  ובעיות  משפחתיות  ,    כללבדר
  הרצו� שביעותומחקרי�  שוני�  שמדדו  את  ,  שיגרמו  למתח  אצל  האשה  וב�  זוגה

 אחוזכ�  היה  ,  ממי�  הגיעו  למסקנה  שככל  שרמת  הפעילות  המינית  היתה  גדולה  יותר
במקרי�  בה�  הושגה  משמעות .  גבוה  יותר  של  יילודי�  שנולדו  בזמ�  ובמשקל  תקי�

נאלצנו .  תדירות  אורגאז�  היתה  נמוכה  יותר  אצל  נשי�  שילדו  פגי�,  סטטיסטית
 האחרוני�מינית  משביעת  רצו�  עד  לשלבי�  שפעילות    –  Perkins17  מסכ�  –לשער  

 .של ההריו� קשורה לתוצאות הריו� טובות יותר מאשר העדרה

 לללל"""" חז חז חז חזדעתדעתדעתדעת. . . . זזזז

  תשמיש  קשה  לאשה  וקשה –חדשי�  ראשוני�  לעיבור  '  ג:  "נאמר.  לא  בנדה
,   יפה  לאשה  ויפה  לוולד–אחרוני�  '  ג.  קשה  לאשה  ויפה  לוולד  –אמצעיי�  '  ג.  לוולד

 ". ומזורזמלוב�לד שמתו כ נמצא הוו

 , עונה קיימת כל זמ� ההריו�שמצוות 24 מדגישי� כל הפוסקי�זאת ע� יחד

 
 .�"תשד. הוצאת סוכת דוד, דרכי טהרה:  הרב מרדכי אליהועיי� .24
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כשנעשה  לרצונה  ולטובתה  של  האשה  אינו  רק  בגדר ,    בהריו�תשמיש  ולכ�
שהיהדות  רואה  ביחסי ,    מעצ�  הגישה  לחיי  אישותברור.  מותר  אלא  בגדר  מצווה
 .25ורביה פריה למצוותג� בלא קשר , אישות מצווה כשלעצמה

לפחות ,  ל  מזכירי�  בשליש  הראשו�  אכ�  מציאותי"  לאשה  שחזהקושי
  על  ירידה  בעני�  במי�  אצל  נשי� אנו  זאת  לממצאי�  שהבכשמשווי�,  סובייקטיבית

  הוא  כנראה  החשש  שהיה  רווח  בעבר  להפלות לוולדהקושי  .  בשליש  הראשו�
קושי  לאשה   לא  מוב�  כיו�  השהראנולאור  מה  .  מוקדמות  עקב  גורמי�  חיצוניי�

,   את  סו&  המאמרמדעיתא  ברור  שרוב  החוקרי�  בימינו  מאשרי�  ,  בשליש  השני
 . תשמיש טוב לאשה ולוולד–שלקראת גמר ההריו� 

מאיר '  ר:):  "יבמות  יב(  נוס&  נזכר  החשש  לעובר  עקב  יחסי  מי�  בהריו�  במקו�
' רלדעת  .  26"  שמא  יעשה  עוברה  סנדל–מעוברת  ...  נשי�  משמשות  במו  '  ג:  אומר

העלול  להיגר�  מחמת ,  מאיר  משמשת  מעוברת  במו  על  מנת  למנוע  סיכו�  העובר
ולכ� אי� נוקטי� בשו� , ואול� לדעת רבנ� חשש הסיכו� הוא רחוק,   נוזל הזרעחדירת
מכלל  הדברי�  נמצאנו  למדי�  שלא ".  מ�  השמי�  ירחמו"ובזה  ראוי  לומר  ,  אמצעי
או כאשר ,   למניעת סיכו� העוברל  תשמיש  כאשר  ישנה  דר  יעילה  ומותרת"חזאסרו  

 . ביותר ואי� לחוש לורחוקהחשש הוא 

 מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות

בתנאי ,    לא  מצאו  כל  נזק  רפואי  ביחסי  מי�  לאור  כל  ההריו�החוקרי�רוב  .  1
 .לחלוטי�שמהל ההריו� תקי� 

היא  הוראת  נגד )  ירידת  מי�(  PROM  –פקיעת  קרומי  השפיר,  הדעותלכל  .  2
זיהו�  קרומי (  כוריואמניאוניטיס  שלמשמעית  "ה  חדוכ�  אבחנ,  מוחלטת  ליחסי  מי�

  קרומי�  בעבר  מספיקה דלקתג�  סיפור  מיילדותי  קוד�  של  ירידת  מי�  או  ).  השפיר
פתח "  ושליתמוקדמותהתכווצויות  .  כדי  לאסור  יחסי  אישות  לדעת  רוב  החוקרי�

 .הינ� הוריות מקובלות למניעת יחסי מי�

רחמי "לידת  פגי�  או  מוות  תו,  חוזרותהפלות  :    מיילדותי  גרועסיפורלגבי  .  3
ולהערי  את  המתח  והנזק  העלולי�  להיות ,    מקרה  לגופוכליש  לשקול  ,  בעבר
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