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 אצל נשים מבוגרותאצל נשים מבוגרותאצל נשים מבוגרותאצל נשים מבוגרות
  יואל קטןהרב

 ר חנה קטן"ד

 

 ,,,,לכבוד העור�לכבוד העור�לכבוד העור�לכבוד העור�

 רררר""""הפלה בעקבות התהפלה בעקבות התהפלה בעקבות התהפלה בעקבות הת. . . . אאאא

ר  הלפרי�  על  הרקע "בגליו�  אסיא  האחרו�  התפרס�  מאמרו  החשוב  של  הרב  ד
ט  ש� צוט.  1)ר"הת(רחמי  �הרפואי  וההלכתי  של  בעיית  הדימו�  מחמת  התק�  תו�

ר  גור� "שאי�  ההת,  )אלחלל'  ר  א"שנקר  וד'  י'  מתו�  ספר�  של  פרופ(בהדגשה  
הקורא  עלול  להבי�  בטעות  כי  לא  רק  שהפלה  איננה  מהווה  גור�  ממשי .  2להפלה

אלא  שג�  לגבי  עצ�  היתר ,  ר  כפי  שנדו�  ש�"וסתי  אצל  אישה  ע�  הת�לדימו�  בי�
א�  באמת  אי�  חשש ,  תר  למניעת  הריו�  אי�  בעיה  הלכתית  מיוחד"השימוש  בהת

ולכ�  נראה  שיש ,  ברור  לנו  שלא  לכ�  היתה  הכוונה.  הפלה  לפני  או  אחרי  השרשה
 .מקו� להרחיב בנקודה זו ולהבהירה

במאמר  נקבע  שכמעט  תמיד  אי�  לחשוש  לכ�  שדימו�  הנגר�  בעת  הימצאות 
�הכוונה  היא  א�  ורק  שאי�  לחשוש  שדימו�  בי�.  3ר  בחלל  הרח�  נובע  מהפלה"ההת

המאמר  לא  מתיימר  לדו�  בשאלה .  ר  נובע  מהפלה"צל  אישה  ע�  התוסתי  א
�  כי  פעילותו  האנטי–ר  או  שמא  אסור  "ההלכתית  הא�  מותר  להשתמש  בהת

 . גרימת הפלה, מבחינה הלכתית, הריונית עלולה לכלול

 

 .224�229' לעיל עמ;  ואיל�138' עמ] ט"תשנכסלו [סד � סגאסיאאסיאאסיאאסיא . 1

שאי�  ההתק�  גור� "ע�  תוספת  הסבר  ,  )15'  ליד  העמ  (227'  וסו,  עמ;  )4'  ליד  הע  (224'  סו,  עמ .  2
 ". כפי שחשבו בעבר] מוקדמת מאדמוקדמת מאדמוקדמת מאדמוקדמת מאד[להפלה 

ירושלי� (אלחלל  '  שנקר  וא'  בעריכת  י'  פוריות  האשה  והגבר'  ש�  מפנה  לספר  הלימוד  4'  הע . 3
נראה  לנו  שכוונת  מחברי  הספר  שאי� .  (שבו  לא  מפורטי�  מקורות  וראיות  להנחה  זו,  )ו"תשנ
 ).וראה להל�'; הפלה'ורק זה נקרא בלשונ� , ר גור� להפלת עוברוני� מושרשי�"ההת
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ר  גור�  למה "אי�  אפשרות  לשלול  את  האפשרות  שההת,  פי  הידוע  לנו�על,  אכ�
בספרות .  לפני  או  אחרי  השתרשותו  בדופ�  הרח�,  �שמוגדר  בהלכה  כהפלת  העוברו

ר  נובעת  מעיכוב  השרשת "ידי  ההת�הרפואית  מקובלת  אכ�  הדעה  שמניעת  ההריו�  על
כפי  האפשרות  הנוספת  שהוזכרה ,  ולא  רק  מעיכוב  ההפרייה(העוברו�  ברירית  הרח�  

  הא�  לפני  תחילת –אול�  קיימי�  עדיי�  ספיקות  רבי�  לגבי  עיתויה  ,  )במאמר
מאחר  והפוסקי�  החוששי�  שיש .  4או  ג�  לאחריה,  בתחילת  ההשרשה,  שהההשר

בי�  הפלה  לפני  ההשרשה ,  לדעתנו,  ר  אינ�  מפרידי�"איסור  גר�  הפלה  בשימוש  בהת
בכל  זאת ,  ר  הינו  רק  מניעת  השרשה"הרי  שג�  א�  מנגנו�  הפעולה  של  ההת,  ואחריה

  קיימת  כא�  בעיה 5ללוולדעת  הפוסקי�  ה,  מניעה  זו  יכולה  להיות  מוגדרת  כגר�  הפלה
 .הלכתית כבדת משקל

לפני ,  ר"לעצ�  השאלה  על  עיתוי  אפשרי  של  הפלה  מוקדמת  כתוצאה  מהת
בעבודה בה נמדדו : להל� לקט מהספרות,  או  ג�  לאחריה,  בתחילת  השרשה,  השרשה

בשיטה  בעלת )  הורמו�  המופרש  לאחר  ההשרשה  של  העובר  ברח�  (βHCGרמות  
�זאת,  ר  ברח�"ות  ממשית  להשרשה  בנוכחות  התלא  נמצאה  עד,  רגישות  מיוחדת

�6אומרת שלא נמדד הורמו� ה
βHCG ,ר מנע "ולכאורה נית� היה להסיק שיתכ� שההת

 �SP1  וβHCGאול�  בעבודה  אחרת  בה  נמדדו  רמות  ההורמוני�  ;  את  ההפרייה
דעת  החוקרי�  נטתה  לכ� )  הורמוני�  ספציפיי�  להריו�  המופיעי�  לאחר  ההשרשה(

למרות  שהדבר  ייראה ,  ר"ת  מושרשי�  שיופלו  בעקבות  נוכחות  ההתשיתכנו  הריונו
ר  מנע "במחקרי�  שנעשו  בחולדות  ניצפה  בפירוש  שההת.  7לאשה  כדימו�  וסתי  רגיל

בעבודה  אחרת  בה  נמדדה .  8התפתחות  של  עוברי�  שכבר  היו  מושרשי�  ברח�

 
 :ראה . 4

a. Toder V, Madanes A, Gleicher N, Immunologic aspects of IUD action, Contraception 

1988;37,4:391-403. 

b.  Wilcox AJ, Weinberg CR, Armstrong EG, Canfield RE, Urinary human chorionic 

gonadotropin among intrauterine device users: detection with a highly specific and 

sensitive assay, Fertil Steril 1987;47,2:265-9. 

c.  Bo WJ, Krueger WA, Bartley CM, The effect of ligation or separation between the 

intrauterine device horn and adjacent ovary on implantation in the hamster, Fertil 

Steril 1978;29,3:351-3. 

ת  שבט  הלוי "בשו;  תלז'  ב  סי"וח,  ק  מט"תקח  ס'  א  סי"מ  שטרנבו�  ח"ת  תשובות  והנהגות  לר"שו . 5
 . קעט' ג סי"ח

 .4 בהערה bמקור  .6

 :ראה .7
Tamsen I, Eneroth P, Serum levels of pregnancy-specific beta 1-glycoprotein (SP1) 

and human chorionic gonadotropin (beta-hCG) in women using an intrauterine device, 

Contraception 1986;33,5:497-501. 

 :ראה .8
a. Tang DC, Wu XR, Zhao BR, Liu YX, Li Y, Influence of naproxen on uterine PGF2 

alpha and the antifertility effect of IUDs in rats, Eicosanoids 1989;2,1:47-9. 
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, ר"ההפרייה  לפי  יחידות  זמ�  לאחר  ביצוע  הזרעה  מלאכותית  בארנבות  נושאות  הת
,   שעות  הייתה  דגנרציה  מסויימת  של  העוברוני�  המושרשי�120ניצפה  שלאחר  

  שעות  ניצפה  חסר 192ולאחר  ,    שעות  כמעט  שלא  נותרו  יותר  עוברוני�144לאחר  
ר  רמות "במחקר  אחר  נמדדו  אצל  נשי�  שהשתמשו  בהת.  כמעט  גמור  של  השרשות

מות  גבוהות  שלו ונמצאו  ר,  חלבו�  המופיע  בתקופה  מוקדמת  של  ההריו�,  �EPFה
בעבודה .  10שחלפו  מאוחר  יותר,  9  לאחר  ההפרייה  בתקופה  הלוטאלית6�8בימי�  

ר  בפרקי "אחרת  נאספו  עוברוני�  מתו�  חצוצרות  ורחמי�  של  עכברות  נושאות  הת
א� ,    שעות  היה  מספר�  מתאי�  למצופה48ונמצא  שלאחר  ,  זמ�  שוני�  אחרי  הביו2

לפני  הגעתו ,    המוקד�  של  העוברו�השלב,  צבר  תאי�(בשלב  היווצרות  המורולה  
צבר  התאי� (ובשלב  הבלסטוציסט  ,    המספר  ירד–  שעות  �60�66לאחר  כ)  לרח�

ירד  המספר  עוד ,    שעות72לאחר  ,  )בתקופת  שהותו  בחלל  הרח�  ועד  ההשרשה
  היתה  שאמנ�  רוב  פעולתו 12מסקנת�  של  החוקרי�  בעבודה  שהוזכרה  לעיל.  11יותר

,   הגמטות  כ�  שנוצרי� פחות עוברי� בחצוצרותר  הוא  כנראה  בהשפעה  על"של  ההת
 .א� עדיי� קיימת אפשרות מסויימת של הפלת עוברוני�

ר  חשש "מכל  האמור  נראה  שמוקד�  עדיי�  לקבוע  שאי�  בעצ�  השימוש  בהת
-א�  נכו�  הוא  שהסיכוי  שדימו�  בי�.  יתכ�  שא,  לאחר  השרשתו,  להפלת  העוברו�

  קט� –ר  נובע  מהפלה  מוקדמת  "וסתי  הנמצא  עתה  לפנינו  אצל  אשה  נושאת  הת
 .כפי שהוסבר במאמר הנדו�, 13ביותר ולעיתי� ג� בלתי אפשרי

  ולא 14ר  כרו�  באיסור  גר�  הפלה"הפוסקי�  החוששי�  ששימוש  בהת,  כאמור
ארבעי� .  אינ�  מפרידי�  בי�  הפלה  לפני  ההשרשה  ואחריה,  רק  באיסור  מניעת  הריו�

  לתו�  ארבעי�  הימי�  האלו  הוא ועד,  15יו�  מרגע  ההפרייה  ה�  ימי  יצירת  הוולד
 

b. Ortiz ME, Croxatto HB, Bardin CW, Mechanisms of action of intrauterine devices, 

Obstet Gynecol Surv 1996;51,12:s42-51. 

. ב;  הווסת.  א:  המעגל  הוויסתי  בנוי  מארבעה  שלבי�.  השלב  במעגל  הוויסתי  המגיע  אחרי  הביו2 . 9
 . ב הלוטאליהשל. ד; ביוצי והביוצי�השלב הטרו�. ג;  התפתחות הזקיק–השלב הפוליקולרי 

 :ראה. 10
Smart YC, Fraser IS, Clancy RL, Roberts TK, Cripps AW, Early pregnancy factor as a 

monitor for fertilization in women wearing intrauterine devices, Fertil Steril 

1982;37,2:201-4. 

 :ראה .11
Hurst PR, Jefferies K, Dawson KJ, Eckstein P, In-vitro development of preimplantation 

embryos recovered from IUD-bearing mice, J Reprod Fertil 1978; 54,2:413-7. 

 . bמקור , 8' הע . 12

או  בחמשת  הימי�  הראשוני�  אחרי ,  כגו�  באישה  שאינה  מצליחה  לטבול  מחמת  דמ�  נמש� . 13
 .� ותושרששאי� בה� בכדי שהביצית המופרית תגיע לרח, הטבילה

 .  לעיל5' הע . 14

זו  בדיוק  התקופה  שבה  עיקר  התפתחות  אברי  הגו,  החיצוניי� .  א  ועוד,  נידה  ל,  א,  ברכות  ס . 15
' ג�  לפי  המקובל  בספרות  הרפואית  ראה  למשל  באנציקלופדיה  הלכתית  רפואית  מאת  פרופ

בר' ואיל� בער� 96אברה� שטינברג כר� ה עמודה   .'ע3
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לא  מצאנו  בספרות  הפוסקי�  חלוקה  בעלת  משמעות .  16'מיא  בעלמא'נחשב  כ
בלי  להיכנס  כלל  למחלוקת  הידועה  בעניי�  רמת ,  17הלכתית  בתו�  התקופה  הזו

ולכ�  לעניי�  זה  לכאורה  אי� ;  18האיסור  שיש  בהפלת  עובר  בתו�  תקופה  זו  ולאחריה
וב  השתרשות  העוברו�  מתבצעת  לפני  תחילת ר  בעיכ"הבדל  כלל  א�  פעולת  ההת

ידי  רוב  הפוסקי� �ר  נחשב  על"  ההת–אומנ�  לגופו  של  עניי�  .  ההשרשה  או  אחריה
לאשה  שהותר )    לאחר  הגלולות–לדעת  רוב�  (כאחד  מאמצעי  המניעה  המועדפי�  

ר  המעכב  את  התפתחות  ההריו� "בי�  השאר  מפני  שההת,  לה  לדחות  או  למנוע  הריו�
כ� , וברוב המקרי� אפילו לפני ההפרייה,  לפני שהגיע אליו העוברו�נמצא ברח� עוד

 .19ל"א� אכמ; קיו� כלל�שמראש היה זה הריו� שאינו בר

 שימוש בגלולות אצל נשי� מבוגרותשימוש בגלולות אצל נשי� מבוגרותשימוש בגלולות אצל נשי� מבוגרותשימוש בגלולות אצל נשי� מבוגרות ....בבבב

ר  על  נטילת  גלולות "  שמבחינה  רפואית  יש  עדיפות  להת20בתו�  הדברי�  נכתב
קובל שאשה מבוגרת שאי� לה נראה לנו שכעת מ. למניעת הריו� אצל נשי� מבוגרות

אי�  סיבה  שלא ,  מחלת  כבד  כרונית  ועוד,  כעישו�,  נגד  לנטילת  גלולות�הוריות
סדיר  השכיח �  פעמי�  רבות  הגלולות  מסדירות  וסת  לא–ולהיפ�  ,  תשתמש  בגלולות
המתבטא  בעיקר  בקיצור  ההפלגות  בי�  ראייה  לראייה  ובהארכת ,  מאוד  בגילי�  אלו

כ�  שהשימוש  בגלולות  בתקופה  זו  א, (  וסתי  �דמ�  קד�וכ�  בהופעת  ,  הדמ�  הוסתי
השימוש  בגלולות  בגיל  זה  מונע  את  הופעת ,  במקביל).  תור�  לחיי  המשפחה

 
 .ועוד, א,  לנידה; ב, יבמות סט . 16

שאי� )  ה  חילול"ד,  3,ה,א,  ז"אבהע,  ג"ח,  נשמת  אברה�:  הובא(,  מז,  ה"אמנ�  ראה  שבט  הלוי  ח .17
 לפני ברח�ברח�ברח�ברח�ה עובר "כ לכאורה ה"א. כי  רוב�  לא מתקיימי�כי  רוב�  לא מתקיימי�כי  רוב�  לא מתקיימי�כי  רוב�  לא מתקיימי�מחללי�  שבת  על  עוברו�  במבחנה  

 .העור� �� .  ל"ואכמ,  רו ב � אינ� מ תקיימי �, ר"שהרי ג� ללא הת, השרשה

אינו  הטע�  העיקרי  לאיסור "  כי  רוב�  אינ�  מתקיימי�"ובא  בשבט  הלוי  יתכ�  שהטע�  המ[ 
והטע�  העיקרי  הוא  שה�  אינ�  שוהי�  במקו� ,  חילול  שבת  להצלת  העוברוני�  במבחנה

א�  עד  מסירת  החוברת ,  א"ספק  זה  הובא  לפני  בית  דינו  של  הרב  ווזנר  שליט.  גידול�  הטבעי
 ] ק" י . לא נתקבלה  ת שובת ו)ס"ה תש"ער(לדפוס 

 . ואיל�74כר� ב עמודה , באנציקלופדיה הלכתית רפואית' הפלה'ראה בהרחבה בער�  . 18

כר�  ד   (אסיאאסיאאסיאאסיא  ספרספרספרספרש  אבינר  ב"ש  הר"וראה  מ.  119'  עמ)  ד"תשנ(נד  �נג'    חואסיאאסיאאסיאאסיאש  ב"וראה  מ.  19
ת "וראה  בשו.  ע"וצ',  כ  מוקדמי�  אי�  איסור  הפלה"לרוב  הפוסקי�  בשלבי�  כ'ש)  172'  עמ

כא  שסמ�  על  רופא  שאמר  לו  שאחת  ממאה  שמתעברת  כשהיא '  יג  ס"ע  ח"אגרות  משה  אה
נעשה  עיבור  ונחנק ]  ר"ההת[=אלא  שאפשר  שבתו�  הטבעת  ,  אינו  עיבור  הקיי�'ר  "נושאת  הת

, שזה  עושה  שאלה  א�  יש  איסור  משו�  הריגת  עוברי�,  ש�  כשמתחיל  ליגדל  קצת]  העוברו�[
פ  שמבחינת "  כוונת  הגרמע  א�"וצ';  אבל  הוא  חשש  רחוק  טובא  שאולי  אי�  לחוש  לזה

א�  א�  בכל  זאת  תתעבר  אזי  בהפלתו (המציאות  הוא  חשש  רחוק  שתתעבר  במקרה  זה  
ג "החשש  לקיו�  איסור  רציחה  בכה,  או  שג�  א�  תתעבר,  )ד  של  הפלה"עוברי�  על  איסור  ש

פ "א  חת�  חתנו  של  הגרמ"ש  רפפורט  שליט"לכ�  נוטה  דעת  הר.  [הוא  רחוק  מבחינה  הלכתית
והוא  ממשי� ',  בתו�  הטבעת'פ  שהעיבור  נעשה  "ש  בדברי  הגרמ"ועיי].  ח"שה  חמ�ועור�  אגרות

ולכ�  א�  יהיה  עיבור  הוא '  א  משו�  שהנענוע  משלי�  מש�"להתעבר  ברח�  גופה  א'וכותב  ש
 .   ע מה כוונתו"וצ'; בתו� הטבעת'ייעשה 

 .225' לעיל תחילת עמ; 139' בתחילת עמ, סד ש�� סגאסיאאסיאאסיאאסיא .20
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ועוד  תופעות  רבות ,  דיכאו�  ועצבנות,  המתבטאת  בתפיחות,  וסתית�התסמונת  הקד�
היו�  א,  מקובל  במקומות  רבי�  להמלי2 .    והולכות  לקראת  גיל  הבלותהמחמירות

בוגרות  ליטול  גלולות  למניעת  הריו�  עד  הגיע�  לגיל  חמישי�  ולאחר  מכ� לנשי�  מ
כ�  שנשי�  רבות  עשויות  שלא  לחוש  כלל ,  להציע  לה�  טיפול  הורמונלי  תחליפי

 .נעימות המלוות את רוב הנשי� במעבר לגיל הבלות�בתופעות הלא

 הרב יואל קט�הרב יואל קט�הרב יואל קט�הרב יואל קט�, , , , ר חנה קט�ר חנה קט�ר חנה קט�ר חנה קט�""""דדדד

 תשובת העור�תשובת העור�תשובת העור�תשובת העור�

ר  חנה  קט�  לעיקר  אותו  הדגשתי "ודאני  שמח  על  הסכמת�  של  הרב  יואל  
ר  נובע "וסתי  אצל  אישה  נושאת  הת�שאי�  לחשוש  לכ�  שדימו�  בי�,  במאמר  הנדו�

' הע(משו�  שהסיכוי  לכ�  זניח  ולעיתי�  א,  בלתי  אפשרי  לחלוטי�  ,  מהפלה  מוקדמת
מטרת  המאמר  היתה  להביא  נתו�  זה  לידיעת  הפוסקי�  שמימיה�  אנו ).    במכתב�14

שלפעמי�  היא  בעלת  חשיבות  עליונה  לחיי ,  ות  ההלכתית  שלועקב  המשמע,  שותי�
 . המשפחה

,  ר  כאמצעי  מניעה"במאמר  לא  דנתי  כלל  בשאלת  מעמדו  ההלכתי  של  ההת
ר  אורי "ר  קט�  יחד  ע�  תגובתו  של  ד"והדיו�  המועלה  במכתב�  החשוב  של  הרב  וד

 ראה  עוד.  תורמי�  תרומה  להבנה  יסודית  יותר  של  הנושא,  לוי  המובאת  להל�
 ובאנציקלופדיה  הלכתית  רפואית;  יג,  ה,  ז"אבהע,  כר�  ג,  )ק"מהדו  (בנשמת  אברה�

 .מניעת הריו�: ער�, כר� ד, )ק"מהדו(

במיוחד  אצל  נשי� ,  לגבי  הויכוח  על  הבטיחות  הרפואית  של  השימוש  בגלולות
תגובה ,  להל�המובאת  ,  ר  אורי  לוי"  הקוראי�  מופני�  לתגובתו  של  ד–מבוגרות  

 .ולהערת הסיכו� שבעקבותיו, בויכוח רגיש זה, לעיתי�, איזו� החסרשהיא חיונית ל

* * * * * * 
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 רחמירחמירחמירחמי----דימום מחמת התקן תוךדימום מחמת התקן תוךדימום מחמת התקן תוךדימום מחמת התקן תוך
טןטןטןטןקקקקר חנה ר חנה ר חנה ר חנה """" למכתבם של הרב יואל קטן וד למכתבם של הרב יואל קטן וד למכתבם של הרב יואל קטן וד למכתבם של הרב יואל קטן ודר אורי לויר אורי לויר אורי לויר אורי לוי""""ת דת דת דת דתגובתגובתגובתגוב

1
 

 ,לכבוד העור�

 : ר קט� היא בשני נושאי�"תגובתי למכתב� של הרב וד

 ? הא� ההתק� אכ� גור� להפלה מוקדמת

 ?שימוש בגלולות אצל נשי� מבוגרות הוא באמת בטוח הא� ה

 ר לא גור� להפלה מוקדמתר לא גור� להפלה מוקדמתר לא גור� להפלה מוקדמתר לא גור� להפלה מוקדמת""""התהתהתהת, , , , ככללככללככללככלל. . . . אאאא

 :  ה� כותבי�234' בעמ

ר "בספרות הרפואית מקובלת אכ� הדעה שמניעת הריו� על ידי ההת"
, ולא רק מעיכוב ההפרייה(נובעת מעיכוב השרשת העוברו� ברירית הרח� 

 ". )כפי האפשרות הנוספת שהוזכרה במאמר

 :  ה� מוסיפי�235' בעמ

 SP1  �וβHCG אול�  בעבודה  אחרת  בה  נמדדו  רמות  הורמוני�  "
דעת  החוקרי� דעת  החוקרי� דעת  החוקרי� דעת  החוקרי� )  הורמוני�  ספציפיי�  להריו�  המופיעי�  לאחר  ההשרשה(

, ר"  הריונות  מושרשי�  שיופלו  בעקבות  נוכחות  ההתנטתה  לכ�  שיתכנונטתה  לכ�  שיתכנונטתה  לכ�  שיתכנונטתה  לכ�  שיתכנו
 ".למרות שהדבר ייראה לאשה כדימו� וסתי רגיל

 :  מחקר נוס,ובהמש� מצוטט ש�

חיובי  בשלב βHCG   מהנשי�  הופיע  �12%�19בעבודה  דומה  נצפה  שב"
זאת  אומרת  שהיתה  הפריה ,  כ"מוקד�  של  השלב  הלוטאלי  ונעל�  אח

 ." כ דגנרציה של העוברו�"ואח

 : מעבודות אלה ואחרות על בעלי חיי� 236'  בעמלעילומסיקי� 

שמוש מכל  האמור  נראה  שמוקד�  עדיי�  לקבוע  שאי�  בעצ�  ה"
 ." יתכ� שא, לאחר השרשתו, ר חשש להפלת העוברו�"בהת

 
�דימו�  מחמת  התק�  תו�,  ר  מרדכי  הלפרי�"מאמרו  של  הרב  דכתגובה  למכתב�  הוכ�    .לעיל .1

נטע�  בו  כי .  רחמי�  הד�  במהות  ד�  הנגר�  על  ידי  התק�  תו�מאמר,  שהובא  לעיל,  רחמי
 .רחמי איננו נובע מהפלה מוקדמת�הדימו� אצל נשי� ע� התק� תו�
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ל  היו  נכוני� "נראה  לי  כי  השקולי�  הנ,  לאור  המידע  הרפואי  העדכני  שבידינו
א�  כי  ציטוטי�  של  דעה  זו ,  לפני  למעלה  מעשרי�  שנהלפני  למעלה  מעשרי�  שנהלפני  למעלה  מעשרי�  שנהלפני  למעלה  מעשרי�  שנהעל  פי  מה  שהיה  מקובל  

אית לתקופה  זו  לדעתי  יש  ליחס  את  הדעה  הרפו.  מופיעי�  לעיתי�  ג�  מאוחר  יותר
בספרות  הרפואית  מקובלת  הדעה  שמניעת  הריו�  על  ידי :  "234'    עמלעילהמובאת  

 ". ר נובעת מעיכוב השרשת העוברו� ברירית"ההת

 הוכח  בשני�  האחרונות  שהתקני�,  לעומת  ממצאי  המחקרי�  שמצטטי�  במכתב�
ו� 'על  כ�  כותב  פרופסור  ג.  המכילי�  נחושת  מונעי�  הריו�  על  ידי  מניעת  ההפריה

 : 1998אחד מגדולי המומחי� לתכנו� משפחה ובריאות הילודה בשנת , ודגילב

ביציות  מופרות  בדרכי  המי�  של ,  כמעט  א,  פע�,  במחקרי�  לא  מוצאי�"
מכא�  שה�  חייבי�  לפעול  בעיקר  על  ידי ,  המשתמשות  בהתקני  נחושת

מעידה  שה� ,  כשהוחדרו  לאחר  יחסי  אישות,  יעילות�.  מניעת  ההפריה
זה  נראה  בעיקר  כמנגנו�  גיבוי  כאשר ,  אול�.    השרשהיכולי�  ג�  לחסו�

 .3"ההתקני� נמצאי� ברח� זמ� ממוש�

, במאמר  מקי,  בכתב  עת  מהחשובי�  ביותר  בנושא  פוריות,  נוס,  על  כ�
 : בה נאמר, סקירה על יעילות ההתקני� ונוחות�, �1997ב, התפרסמה

רחמית �התקני  הנחושת  מונעי�  הפרייה  בעיקר  על  ידי  יצירת  סביבה  תו�"
מונעי� ,  דלקת  סטרילית,  תגובת  גו,  זר  של  רירית  הרח�.  קוטלת  זרע

מחקרי�  בה�  השתמשו  בבדיקות .  מזרעוני�  חיי�  להגיע  לחצוצרות
 �1%אצל  משתמשות  בהתקני�  מצאו  הפרייה  בפחות  מ-hCG רגישות  ל

כלומר  ההתק�  אינו  גור� ,  של  מחזורי  הווסת  של  המשתמשות  בהתקני�
 .4"להפלה

  על  ידי   על  ידי   על  ידי   על  ידי 99999999%%%%        ����עה  המקובלת  כיו�  היא  שהתקני  הנחושת  פועלי�  בעה  המקובלת  כיו�  היא  שהתקני  הנחושת  פועלי�  בעה  המקובלת  כיו�  היא  שהתקני  הנחושת  פועלי�  בעה  המקובלת  כיו�  היא  שהתקני  הנחושת  פועלי�  בהדהדהדהד,  לסכו�
ההתקני�  מונעי� ,  במקרי�  הבודדי�  של  הפרייה,    ורק  כמנגנו�  גיבוימניעת  הפרייהמניעת  הפרייהמניעת  הפרייהמניעת  הפרייה

 . אי� לראות בה� גור� הפלה, לכאורה, לכ�. את ההשרשה

 
3. “In studies, fertilized ova are almost never retrievable from the genital tract of copper 

IUD users, hence they must operate mainly by preventing fertilization. The effectiveness 

when put post-coitally indicates that they can also act to block implantation. However, 

this seems to be primarily a back-up mechanism  when devices are in situ long term.” John 

Guillebaud, Contraception Today, edited by Martin Dunitz, 3rd rev. ed. (1998), p. 64. 

4. “Copper IUDs prevent fertilization primarily by creating an intra-uterine environment that 

is spermicidal. A foreign body reaction of the endometrium, a sterile inflammation, 

prevents viable sperm reaching the fallopian tubes. Ovulation is not affected. Studies in 

using sensitive assays for hCG in IUD users have observed fertilization to occur in less 

than 1% of menstrual cycles in IUD users, indicating that the IUD is not an abortifacient.” 

A. M. Kaunitz, “Reappearance of the Intrauterine Device,” International Journal of 

Fertility 42, no. 2 (1997): 121.  
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ר "בה�  יש  הריו�  למרות  הת,  למע�  השלמות  ראוי  להזכיר  שבמקרי�  הבודדי�
ואז  ברוב ,  הוראה  רפואית  להוציא  את  ההתק�  בהקד�  האפשרייש  ,  ע�  נחושת

עלולה  להגר�  לידה ,  א�  לא  יוָצא  ההתק�.  ימש�  ההריו�  ללא  פגיעה  בעובר,  המקרי�
 . או הפלה בשליש השני של ההריו�, מוקדמת

. שני�  רבות,  הלכה  למעשה,  א�  לומד  אני  את  ההבט  ההלכתי,  אינני  רב
ל "ז  אויערבא�  זצ"הגרש.    ע�  פוסקי�  חשובי�נמצאתי  בעבר  ואני  נמצא  כיו�  בקשר

שידוע  לו  שיש  מתנגדי� ,  רחמי�בשיחה  על  ההבט  ההלכתי  של  התק�  תו�,  אמר  לי
א�  הוא  סבור  שאי�  לראות  בהתק�  גור� ,  לשמוש  בהתק�  בטענה  שהוא  גור�  להפלה

 5!להפלה

 בטיחות השימוש בגלולותבטיחות השימוש בגלולותבטיחות השימוש בגלולותבטיחות השימוש בגלולות. . . . בבבב

  הריו�  יש  השפעות נכתב  כי  לשימוש  בגלולות  למניעת,  237'  עמ,  במכתב�
 . חיוביות רבות ג� בנשי� מבוגרות

אול�  בדברי  ימי  הרפואה  יש  הרבה  דיווחי�  על  טיפולי�  שנחשבו ,  נכו�  הדבר
ג�  לגבי  השמוש .  והתברר  שגרמו  נזקי�  חמורי�  ומיותרי�,  טובי�  במש�  שני�

ע אול�  יש  כבר  מיד,  סברו  שאי�  לחשוש  מנזקי�,  ובגיל  מבוגר  בפרט,  בהורמוני�  בכלל
על  עליה ,  מבוסס  על  הגדלה  משמעותית  של  סיכו�  לסרט�  השד  וסרטני�  אחרי�

בטר�  נתייחס ,  לכ�.  ועדיי�  לא  ידוע  מה  יתגלה  בעתיד,  בסיכו�  לקרישי  ד�  ועוד
ג� ,  כדאי  לדו�  בסיכו�  שיש  בשימוש  בהורמוני�  בכלל,  לשימוש  בגלולות  בגיל  מבוגר

 . ולמבוגרות בפרט, לנשי� צעירות

 
י "נית�  היו�  למנוע  הריו�  אחרי  תשמיש  ע:  "20,  א,  תכה,  מ"חו',  כר�  ג,  ראה  נשמת  אברה� .5

 �72ונית�  לעשות  זאת  בהצלחה  ברוב  המקרי�  עד  כ,  רחמי�כדורי�  או  הכנסת  מתק�  תו�
כי כי כי כי ,  מסתבר  שבמקרה  אונס  יהיה  מותר  לנקוט  באחד  מהדרכי�  האלו.  שעות  אחרי  התשמיש

  השחתת  זרע  דהיינו  מניעת  השתרשות  הביצית  לתו�   השחתת  זרע  דהיינו  מניעת  השתרשות  הביצית  לתו�   השחתת  זרע  דהיינו  מניעת  השתרשות  הביצית  לתו�   השחתת  זרע  דהיינו  מניעת  השתרשות  הביצית  לתו� אי�  מדובר  כא�  על  הפלה  אלא  עלאי�  מדובר  כא�  על  הפלה  אלא  עלאי�  מדובר  כא�  על  הפלה  אלא  עלאי�  מדובר  כא�  על  הפלה  אלא  על
   ]".ל"זצ) [א" שליט(ז א ויער בא� "והסכ י� אתי הגרש,  .)ה.מ, ההדגשה שלי (הרח�הרח�הרח�הרח�

 –עדיי�  יש  מקו�  לדו�  בשאלת  הקדימה  ,  ר"אמנ�  ג�  א�  אי�  איסור  הפלה  בשימוש  בהת 
, כר� ב" ת אברה�נשמ"ב? ר"גלולה או הת, מה עדי,, בהנחה שאי� הבדל בסיכוני� הרפואיי�בהנחה שאי� הבדל בסיכוני� הרפואיי�בהנחה שאי� הבדל בסיכוני� הרפואיי�בהנחה שאי� הבדל בסיכוני� הרפואיי�

להפתעתי  לא .  ר"להעדי,  גלולה  על  פני  הת"  צי2  אליעזר"מביא  את  דעת  ה)  ז,2,  יג,  ה,  ז"אהע
י "צ  אגו"דיי�  ומו(אמנ�  הרב  שמואל  פירסט  .  ע"וצ,  א  בנדו�"מצאתי  ש�  את  דעתו  של  הגרשז

: ב  שסדר  הדברי�  שהוא  מתיר  למניעת  הריו�  כ�  הוא"א  בחור,  תשמ"שמע  מהגרשז)  בשיקגו
ואמר ",  התק�  תו�  רחמי)  ב;  "י  פיו"ואמר  הטע�  שהוא  יותר  פשוט  כיו�  שנוטלה  ע",    גלולות)א

ואמר  שאי�  בו ",  דיאפרגמה)  ג;  "הטע�  שאי�  בו  שאלה  של  חציצות  ולא  משו�  השחתת  זרע
כי  הדיאפרגמה  נמצאת  יותר  בפני�  ורק  מונעת  מהזרע  להכנס ,  "איסור  של  השחתת  זרע

אוסי,  כי ".  כיו�  דזה  ממש  משחית  זרע"רוע  מדיאפרגמה  שהוא  יותר  ג,  משחה)  ד;  לרח�
א  כי "כי  א,  הוא  שמע  מהגרשז,  אמר  לי  לאחרונה"  אברה��נשמת"מחברו  הדגול  של  ה

י  של "ע�  סגירת  הגליו�  חזו  עיני  כת.  ר"בתנאי�  רפואיי�  שווי�  יש  להקדי�  גלולות  להת
לולות  דר�  הפה  הרי י  ג"א�  א�  אפשר  ע"ומוסי,  ש�  ,  ר"ב  המתיר  הת"א  משנת  תשל"הגרשז

 . העור���  .  הבאאסיאאסיאאסיאאסיאה ב"המכתבי �  יפ ורסמ ו  אי" . זה עדי, טפי
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, א�  יש  לדו�  ביתרונותיה  לעומת  חסרונותיה,  מצעי  מניעה  בטוחהגלולה  היא  א
רחמי  ואז  תוב�  עדיפות  ההתק�  על  הגלולה �נדו�  ג�  ביתרונות  וחסרונות  ההתק�  התו�

 . מבחינת הבריאות וא, מבחינת יעילותו במניעת הריו�

 : : : : יתרונות הגלולהיתרונות הגלולהיתרונות הגלולהיתרונות הגלולה

, רטיתתאו.  היא  יעילה  מאד,  א�  נלקחת  הגלולה  למניעת  הריו�  לפי  ההוראות
, אול�.  תהרה,    נשי�  המשתמשות  בה  במש�  שנה�200רק  אישה  אחת  מכל  כ

  משתמשות  במש� 100מכל  )  לפי  מחקרי�  אחרי�,  וא,  יותר  (1�2תהרינה  ,  למעשה
אינ�  לוקחות :  למשל.  כי  לא  כל  הנשי�  משתמשות  בגלולה  לפי  ההוראות,  שנה

ות  או  א,  מונעות או  לוקחות  בזמ�  הפרעות  עיכול  שמעכב,  באופ�  סדיר  את  הגלולה
את  ספיגתה  או  נוטלות  את  הגלולה  יחד  ע�  תרופות  מסוימות  שעלולות  למעט  את 

במצבי�  אלה  מחייבות  ההוראות  להשתמש  באמצעי  מניעה  נוס,  לזמ� .  יעילותה
 . ה� עלולות להרות, וא� אי� הנשי� מקפידות על כ�, מוגבל

וחד  שהשימוש נוהגי�  להדגיש  במי,  בי�  היתרונות  הבריאותיי�  של  הגלולה
, כמו  כ�.    ויותר  ויותר  ויותר  ויותר����50505050%%%%מוריד  את  סיכו�  סרט�  רירית  הרח�  והשחלות  בכמוריד  את  סיכו�  סרט�  רירית  הרח�  והשחלות  בכמוריד  את  סיכו�  סרט�  רירית  הרח�  והשחלות  בכמוריד  את  סיכו�  סרט�  רירית  הרח�  והשחלות  בכבגלולה  

, וסתית�לעתי�  מקל  את  התסמונת  הקד�,  השימוש  בגלולה  ממעט  דימו�  וסתי
מעלה ,  מוריד  סיכו�  הריו�  מחו2  לרח�,  מסדיר  את  המחזור,  מפחית  כאבי�  בוסת

הגלולות  המכילות .  תו�  הרח�הרח�  וממעט  חדירת  חיידקי�  ל�צמיגות  ריר  צוואר
, עוד,  הורמו�  נשיי  משפיעות  לטובה  על  הפרשות  שומניות  בייחוד  בעור  הפני�

 . ומונעות או מקילות פצעי בגרות ובולמות :יעור יתר

 : : : : אמנה את העיקריי�אמנה את העיקריי�אמנה את העיקריי�אמנה את העיקריי�, , , , אול� יש לגלולה חסרונות וא, סיכוני�אול� יש לגלולה חסרונות וא, סיכוני�אול� יש לגלולה חסרונות וא, סיכוני�אול� יש לגלולה חסרונות וא, סיכוני�

,   הגילסיכו�  זה  עולה  ע�.  הגלולה  מגבירה  סכנה  לקרישי  ד�  בכל  הגילי�
א�  ג�  לנשי�  צעירות  וא,  לא .  35ובמיוחד  א�  האישה  מעשנת  והיא  מעל  גיל  

או  נטיה  תורשתית ,  למשל,  הסיכו�  עולה  א�  יש  לה�  מיגרנה  מוקדית,  מעשנות
, קרישי  ד�  אלה  יכולי�  לגרו�  לבעיות  בריאות  חמורות.  לקרישת  ד�  מוגברת

ה  ותמותה  הרבה  יותר ואכ�  השימוש  בגלולה  גור�  לתחלוא.  לשיתוק  או  א,  למוות
 . רחמי�מאשר ההתק� התו�

 1%וג�  א�  רק  ,  השימוש  בגלולות  רבות  מעלה  בהדרגה  את  לח2  הד�
. הדבר  מוכיח  על  פגיעה  בגמישות  העורקי�,  ד��לח�2מהמשתמשות  תגענה  לטווח  יתר

או  כלי /השימוש  בגלולה  דורש  ידע  וזהירות  מרביי�  כשמדובר  בנשי�  ע�  מחלת  לב  ו
 . או בהתק, לב/כי ה� עלולות ללקות בקריש ד� ו, � ג� מעשנותביחוד א� ה, ד�

מצב  זה  מעיק .  ג�  ללא  נטילת  גלולות  קיימת  תופעה  של  דיכאו�  אחר  לידה
 1999בינואר  .  מאד  ויכול  להביא  את  האישה  לפגיעה  בתינוק  וא,  לאבד  עצמה  לדעת

ב  מרופאה   מכתBritish Journal of Family Planning:  הגיע  למערכת  העיתו�  החשוב
ניתוח סטטיסטי של .  שנה בדיכאו� שלאחר לידה20שעוסקת , פסיכיאטרית באנגליה
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מצביע על עליה משמעותית בסיכו� ,   נשי�  שהיו בטיפולה�1553הגורמי�  למצב  זה  ב
חמורה  יותר  מדיכאו�  שלאחר (לדיכאו�  שלאחר  הלידה  וא,  פסיכוזה  שלאחר  לידה  

 4במש�  ,    בגלולות  או  זריקות  וכדומהליתליתליתליתהורמונהורמונהורמונהורמונכתוצאה  של  מניעת  הריו�  ,  )לידה
אי�  להסיק  מכ�  ששימוש  בגלולה  פחות  מארבע  שני�  אינו  משפיע .  שני�  או  יותר

אלא  שקשה  יותר ,  סביר  שהשפעה  זו  קימת  במידה  פחותה  יותר,  רגשית  על  האישה
כיו�  סובלות  מדיכאו�  שאחר .  זה  סיכו�  חמור  הכרו�  במניעה  ההורמונלית.  להוכיחה

 .  מהנשי�10%�20לידה 

 : : : : יש לגלולה ג� השפעה רגשית נוספת שאי� לזלזל בהיש לגלולה ג� השפעה רגשית נוספת שאי� לזלזל בהיש לגלולה ג� השפעה רגשית נוספת שאי� לזלזל בהיש לגלולה ג� השפעה רגשית נוספת שאי� לזלזל בה

עולה  כמיהת  האישה  לב� ,  ע�  השנויי�  ההורמונלי�  הגורמי�  לביו2  החודשי
הורמוני  הגלולה  דומי�  להורמוני .  רגשי  בי�  בני  הזוג�ולכ�  חשיבות  בקשר  הגופני,  זוגה

כמו ,  ה  הגופניתוכמות�  מבטלי�  את  הביו2  החודשי  ואת  העליה  במשיכ,  ההריו�
 . חלק מהנשי� אינ� מוכנות להשתמש בגלולה מסיבה זו בלבד. במש� ההריו�

, כתמי�  כהי�  בפני�,  לחלק  מהנשי�,  גורמי�  הורמוני  הגלולה,  כמו  בהריו�
בעוד  שכתמי  הגלולה ,  אלא  שכתמי  ההריו�  נעלמי�  בדר�  כלל  לאחר  ההריו�

כ�  גורמי� .    ניכרת  לנשי�ויש  בכ�  לקוי  אסתטי  המפריע  במידה,  מתמידי�  יותר
 (ectopy) ,לשנויי�  בצואר  הרח�  מבחו2,  בחלק  ניכר  של  הנשי�,  הורמוני�  אלה

א�  הצואר  עלול  לדמ�  בזמ�  בדיקת ,  אי�  זה  פצע.  'פצע'שלעיתי�  קוראי�  לה�  
אלא  מחו2 ,  ד�  זה  לא  בא  מהרח�.  טהרה  או  ביחסי  אישות  וא,  ללא  גרויי�  אלה

�  למרות  זאת  גור�  הדבר  אי  נעימות  רבה  לנשי� א.  לרח�  ואי�  חולק  שהוא  טהור
א�  לא  רצוי  להתמידה  על  ידי ,  תופעה  דומה  קיימת  ג�  בהריו�.  הסובלות  מתופעה  זו

 . לקיחת גלולות

הרח�  ג�  בלא  קשר  להתנהגות �הגלולה  מעלה  במקצת  סכנה  לסרט�  צואר
 ,שפיר  בכבד  שיכול  לגרו�  לדימו�  מסוכ��ומעלה  במקצת  סכנה  לגידול,  המינית

 . ואשר לעתי� רחוקות עלול ג� להיות ממאיר

במש�  שני�  נטע�  שאי�  הגלולה  משפיעה  על  שכיחות  סרט� ,  אשר  לסרט�  השד
. ואי� כא� המקו� לפרט, וזאת בלח2 אדיר של החברות המייצרות את הגלולות. השד

 25 וכלל �1996במחקר  המקי,  ביותר  על  הקשר  בי�  הגלולה  וסרט�  השד  שהתפרס�  ב
  נשי�  ללא  סרט�  השד  כקבוצת �100,000  נשי�  ע�  סרט�  השד  ו53,000,  ארצות
 �24%עולה  הסיכו�  לסרט�  השד  ב,  נמצא  שכעבור  כשנה  של  שימוש  בגלולה,  בקורת

כאשר  לאחר  הפסקת  השימוש  יורדת  תוספת  הסיכו� ,  ללא  קשר  למינו�  הגלולה
תר תר תר תר ממצאי  מחקר  זה  מיצגי�  את  הדעה  המקובלת  ביוממצאי  מחקר  זה  מיצגי�  את  הדעה  המקובלת  ביוממצאי  מחקר  זה  מיצגי�  את  הדעה  המקובלת  ביוממצאי  מחקר  זה  מיצגי�  את  הדעה  המקובלת  ביו.  6לגמרי  רק  אחרי  עשר  שני�

 
6. Collaborative group on hormonal factors in breast cancer, “Breast Cancer and Hormonal 

Contraceptives: Collaborative Re-analysis of Individual Data on 53,297 Women with 

Breast Cancer and 100,139 Women without Breast Cancer from 54 Epidemiological 

Studies,” Lancet 347 (1996): 1713-27. 
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, המכילה  שני  הורמוני�(היו�  בעול�  הרפואי  על  הקשר  בי�  הגלולה  המשולבת  היו�  בעול�  הרפואי  על  הקשר  בי�  הגלולה  המשולבת  היו�  בעול�  הרפואי  על  הקשר  בי�  הגלולה  המשולבת  היו�  בעול�  הרפואי  על  הקשר  בי�  הגלולה  המשולבת  
 .  לבי� היארעות סרט� השד לבי� היארעות סרט� השד לבי� היארעות סרט� השד לבי� היארעות סרט� השד)שהיא הגלולה הרגילה

שכ� ,  בסיכו� לסרט� השד24%לעומת זאת יש טועני� שאי� לחשוש מעליה של 
ועד  גיל  זה  הסכו�  לסרט�  השד ,    שנה35רוב  הנשי�  הנוטלות  גלולות  ה�  מתחת  גיל  

  �1  תעלה  את  הסיכו�  בפחות  מ24%  כ�  שעליה  של  �1000  מקרי�  ל�3  ל2י�  נע  ב
אול� ברור שא� יש אמצעי מניעה . נוכח  יתרונות  הגלולה"  סיכו�  סביר",    וזה�1000ל

 . אי� כל הגיו� להשתמש דווקא בה, יותר בטוח מהגלולה והרבה פחות מסוכ� ממנה

לבעיות  לב  וכלי ,  שי  ד�עולי�  הסיכוני�  שבגלולה  לקרי,  ע�  עלית  גיל  האשה
  נעשית  יותר  ויותר 24%תוספת  של  ,  ואז,  ד�  ובמיוחד  עולה  סכנת  סרט�  השד

 . משמעותית

  נשי�  יהודיות  ושכיחותו  הולכת �8במדינת  ישראל  לוקה  בסרט�  השד  אחת  מ
יש  לכ�  כמוב�  ג� .    נשי�  ערביות  באר2  לוקה  בסרט�  השד�50א�  רק  אחת  מ.  ועולה

  המצויות  בשכיחות -BRCA2ו BRCA1 המוטציות  בג�סיבות  תורשתיות  כדוגמת  
א� למיעוט סרט� השד באוכלוסיות אלו יש ג�  סבות . רבה יותר אצל נשי� יהודיות

, מיניקות  זמ�  רב,  ה�  יולדות  בגיל  צעיר  יותר:  נוספות  על  הגורמי�  התורשתיי�
  נשי� �8ב  לוקה  אחת  מ"ג�  בארה.  וממעטות  להשתמש  בגלולה  למניעת  הריו�

באיסור ,  לפחות  חלקית,  סביר  לתלות  זאת.  �50בעוד  שביפ�  רק  אחת  מ,    השדבסרט�
 . על השימוש בגלולה שהיה ביפ� עד לשני� האחרונות

שלא ,  ובי�  יפניות,  הממעטות  להשתמש  בגלולה,  העובדה  שבי�  לא  יהודיות  באר2
  נשי� �8לעומת  אחת  מ,    נשי��50רק  באחת  מ,  פגע  סרט�  השד,  השתמשו  בגלולה

 . מטילה צל כבד על הגלולה ג� בלא המחקרי�,  באר2 וכ� בנשי� אמריקאיותיהודיות

כתב  שעל  הרופא  להשתדל ,  שעקרונותיו  ברפואה  תקפי�  ג�  היו�,  �"הרמב
העובדה  שהשימוש  בגלולה .    בטבעמלהתערבמלהתערבמלהתערבמלהתערב  בטבע  ולהימנע  ככל  האפשר  לתמו�לתמו�לתמו�לתמו�

קה   מוכיחה  שהגלולה  גורמת  להתערבות  עמו�24%מעלה  את  סיכו�  סרט�  השד  ב
המוכיחות  שהגלולה  פועלת ,  וחיזוק  לכ�  יש  בתופעות  הלווי  האחרות  שנזכרו,  בטבע

ומסכנות  את  בריאותה  הגופנית ,  אלא  ג�  ביתר  חלקי  גו,  האישה,  לא  רק  בשד
 . זה המידע הקיי� היו� ואי� לדעת אילו נזקי� נוספי� יתגלו בעתיד. והנפשית

? כל  זאת  בפני  הנשי�מדוע  אי�  הרופאי�  מדגישי�  :  השאלה  המתבקשת  היא
נראה  לי  שהסיבה  העיקרית  קשורה  בתעמולת  חברות  התרופות  אשר  גורמת  לנו 

בעיקר  הורדת  סיכו� ,  שטיפת  מוח  ומחדירות  בנו  את  הרוש�  שיתרונות  הגלולה
אמנ� יתכ� שכ� הוא . יותר  מאשר  מפצות על סיכוניה,  סרט�  רירית  הרח�  והשחלות
אבל .    ילד  אחד  במש�  שנות  הפוריות  שלה�או  שילדו,  המאז�  לגבי  נשי�  שלא  ילדו

אינ�  זקוקות  לגלולה  רק ,  ביחוד  א�  היניקו  תקופה  ממושכת,    ילדי�3�4נשי�  שילדו  
כי  ההריונות  וההנקה כי  ההריונות  וההנקה כי  ההריונות  וההנקה כי  ההריונות  וההנקה ,  הרח�  ולסרט�  השחלות�לצור�  הורדת  הסיכו�  לסרט�  רירית

 . מהגלולה, ואולי יותר טוב,  לא פחות טובעושי� זאתעושי� זאתעושי� זאתעושי� זאת
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 נשי� ברוכות ילדי�נשי� ברוכות ילדי�נשי� ברוכות ילדי�נשי� ברוכות ילדי�.  .  .  .  גגגג

מגדולי  המומחי� ,  ו�  גילבוד  מאנגליה'ג'    פניתי  למורי  פרופ1998טובר  באוק
 : ושטחתי בפניו את הטענה הבאה, בעול� בעניני תכנו� המשפחה

  שני� 8�10  בטווח  של,    הריונות3�4נראה  לי  הגיוני  להניח  שבאישה  שהיו  לה  
 ירד  הסיכו�  לסרט�  רירית  הרח�  והשחלות  לא  פחות  מאשר  באישה  הנוטלת  גלולות

 . ואשר יש לה הריו� אחד או פחות בתקופת הפוריות

 : גילבוד היתה' תשובת פרופ

ביחוד  א�  ה�  מלווי�  בהנקה ,  ארבעה  הריונות�אני  מסכי�  את�  ששלושה
תהיה  לה�  אותה  השפעה  כמו  נטילת  הגלולה  המשולבת  במש�  אותה ,  ממושכת

 . 7לגבי הפחתת הסיכו� לסרט� רירית הרח� והשחלה, תקופה

הריונות  והנקה  יש  השפעה  חיובית  ג�  ברוב  שאר  התחומי�  בה�  מועיל סביר  של
בטל  היתרו�  העיקרי ,    ילדי�  לפחות3�4נמצא  שלגבי  נשי�  היולדות  .  השימוש  בגלולה

ונשארי�  בעיקר ,  )הגנה  מפני  סרט�  רירית  הרח�  וסרט�  השחלות(של  השמוש  הגלולה  
למרות  שלגלולה  ג�  יתרונות .  ה�  לגבי  סרט�  השד  וה�  לגבי  יתר  תופעות  הלווי,  הנזקי�
, לפחות  לגבי  נשי�  ברוכות  ילדי�,  הרי  שלאור  הסכנות,  כמפורט  למעלה,  אחרי�

 . וכידוע חמורה הסכנה מהאיסור. עולי� חסרונות הגלולה על יתרונותיה

. לגבי  נשי�  מבוגרות,  וא,  חמור  יותר,  האמור  למעלה  לגבי  נשי�  צעירות  תק,
  רצוי  להשתמש  בגלולות  כי  השימוש  בה�  כרו� לא,  לכ�  כשמדובר  במניעת  הריו�

 . בסיכוני� רציניי� העולי� ע� גיל המשתמשת

ואי�  יודע  מה ,  הכרוכה  בסיכוני�  הנזכרי�,  לעומת  מניעת  הריו�  הורמונלית
ולמרות  שאי�  דיו�  זה .  קיימות  שיטות  מניעה  שה�  למעשה  ללא  סכוני�,  יתגלה  בעתיד

כי  מציאותה  הינה ,  8כיר  ג�  את  הדיאפרגמהנראה  לי  חשוב  להז,  עוסק  במניעה  בכלל
 . אפשרות נוספת להימנע משמוש בגלולות הורמוני�

 
  : נוסח מכתבי בשפת המקור .7

“It seems to me reasonable to suppose that a woman who had 3-4 pregnancies, spaced in 

8-10 years, has her risk of endometrial and ovarian cancers reduced by the pregnancies, 

not less than a woman who takes the Pill but has only one pregnancy or less, during her 

reproductive life.” 

 :גילבוד בשפת המקור' תשובת פרופ 

“I would agree with you that having three to four pregnancies especially if combined with 

prolonged breast-feeding would have the same effect as the same duration of combined 

pill use, in regard to the reduction in risk of endometrial and ovarian cancer.” 

ה  בחוברת  הבאה  של "א  בסוגיית  הדיאפרגמה  יפורס�  אי"דיו�  מפורט  על  דעתו  של  הגרשז.    8
יחד  ע�  עדויות  ממקור  ראשו�  על ,  א  שטר�  ראו  אור"ויכלול  מכתבי�  של  הגרשז,  אסיאאסיאאסיאאסיא

 . העור��� .  ל עיל5'  ראה ג� הע.  עמדת ו בנדו�
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 :10ו� גילבוד'ג'  כותב  מורי  הדגול  פרופ,  רחמי  המכיל  נחושת�באשר  להתק�  התו�
. 11רחמי�שיבה  אמיתית  ודרמטית  אל השימוש בהתק� התו�,  בצדק,  חייבת  להתרחש"

, למעשה,    בטוחי�יותריותריותריותרעט  מדי  נשי�  יודעות  שהתקני  הנחושת  החדשי�  מ...
 .12"ולא פחות ממנה, מהגלולה למניעת הריו�

ואכ�  יש  כבר  התקני�  החדשי�  המכילי�  נחושת  שהינ�  אמצעי  אמי�  יותר 
מכיו� .  למעשה  ללא  סכנות  של  ממשלמעשה  ללא  סכנות  של  ממשלמעשה  ללא  סכנות  של  ממשלמעשה  ללא  סכנות  של  ממש,  ולא  פחות  מקשירת  חצוצרות,  מהגלולה

לא  רק  מבחינה  רפואית ,    להעדיפו  על  הגלולהלדעתי  יש,  שחמורה  הסכנה  מהאיסור
כבר  שני�  רבות  שבאירופה  משמשי�  התקני�  למניעת .  אלא  ג�  מבחינה  הלכתית

   .3ללא נזקי� לפוריות�, כולל צעירות בגיל העשרה, הריו�  ג� לנשי� שלא ילדו

 נוכחות התק� אי�אי�אי�אי�, בשני� האחרונות התברר כי בניגוד למה שהיה מקובל בעבר
  ואי�  היא מעלה את סכנת ההריו�  (PID)באג�  הקט�  את  הסכנה  לדלקת  ברח�  מעלה

שהרי  ההתק�  מוריד  מאד  את .  מורידה  אותו  באופ�  משמעותי  מאדאלא  ,  חו2  לרח�
 : כ� כתב בנדו� פרופסור גילבוד. שעור ההפריות

,   ודומיו Cu T 380  אצל  משתמשות  בהתק�  להריו�  מחו2  לרח�להריו�  מחו2  לרח�להריו�  מחו2  לרח�להריו�  מחו2  לרח�הסיכו�  
  מהערכת 60וזה  נמו�  יותר  מפי  ,  אשה�  שנות100  לכל  �0.02מוער�  כיו�  כ

 הסיכו�  בנשי�  שוודיות  הפעילות  מבחינה  מינית  והמבקשות  להרות 

 .13)אשה� שנות�100 ל1.2�1.6(

, מוסי,  ידע  על  סכוניה,  נוס,  על  האמור  אציי�  שהמידע  המצטבר  על  הגלולה
  נמצא .  מידע  על  סכנות  שיוחסו  לו  בעברמבטלמבטלמבטלמבטלבעוד  שהמידע  המצטבר  על  ההתק�  

עדיפי� ,  וקל  וחומר  לנשי�  מבוגרות,  שג�  לנשי�  צעירות  וא,  לאלה  שטר�  ילדו
 .ההתק� או הדיאפרגמה על הגלולה

בתקוה  שהמידע  שהובא  כא�  יסייע  לרבני�  ולרופאי�  להורות    לנשי�    לבחור  
 ,ַבטוב  יותר
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11. “There ought by rights to be a truly dramatic ‘comeback’ for intrauterine devices (IUDs) 

in the near future.” 

12. “...Too few women know that the latest copper IUDs are in practice more, not less, 

effective than the COC [combined oral contraceptive].” Guillebaud, Contraception Today, 

p. 63. 

13. “The risk of ectopic pregnancy in users of the Cu T 380 and its clones is now estimated as 

0.02/100 woman-years, which is 60 times lower than the estimated rate for sexually active 

Swedish women seeking pregnancy (1.2-1.6/100 woman-years).” Ibid., p. 72. 


