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  אינה  תקפה הופוסק  שחופת  ניד  1קיי�  חופת  נידהל�  אוסר  "�  שהרמבא
דעתו  לא )  2"כארוסה  עדי�ישואי�  והרי  היא  לא  גמרו  הנ...  א�  היתה  נדה:  "בלשונו(

נסי�  להימנע  מחופת  נידה  ג�  בגלל ת  מגובכל  זאת  רוב  הזו.  3הלכהלהתקבלה  
מרות  הניסיו�  לשמור ל.  גוזה  ה  ועל  הימי�  הראשוני�  בחייטקס  החופ  על  תלכושהה

נדרשי�  שינויי�  קלי�  בטקס  החתונה  המסגירי�  את  היות ,  על  דיסקרטיות  מירבית
ני  בימי� פ  מגע  גורעל  בני  הזוג  נאס,  בנוס�.  ת  הזוג  ועלולי�  להבי"  אהאישה  נידה

 

 .י הלכה ו הלכות אישות פרק . 1

 .ש� הלכה ב . 2

 .ב: עזר סאהשולח� ערו" אב�  .3

 .ג"תשס, אלו� שבות, צאת ישיבת הר עציו�הו, שערי אורה, לוי שלמה בלראות לדוגמא הר .4
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בית בד�  בו�  לשיל,  ויו  ליא  ללד  על  הזוג  להתייחנאסרו,  הה  ועד  הטבילשאחרי  החופ
 .דומהוכ

. תרחב  השימוש  באמצעי�  רפואיי�  למניעת  חופת  נידהמות  נורחאה  בשני�
תארי" במחזור או במצב שסביר להשתמש בגלולות כדי למנוע שינויי� בלתי צפויי� 

בזמ� .  ה  של  הכלהרתהו  מתאי�  מבחינת  טנועד  שאימהחתונה  כבר  נקבע  בטעות  ל
  הפכה  לנוהג  מצוי ותונליהורמ  תיוצפולי  מנלהאחרו�  התופעה  של  הסתמכות  ע

מידת .  בלי  התחשבות  במחזור  הטבעי  של  האישה  כ"  שהתארי"  נקבע  4ביותר
 . התבונה שבנוהג זה נבחנת במאמר

  פיזיולוגי פיזיולוגי פיזיולוגי פיזיולוגירקערקערקערקע. . . . בבבב

למעשה  קילו�  מחזורי  של  רירית  הרח�  שנבנתה  במהל"   דימו�  הוסתי  הואה
ל   שנהשורא  היתחצבמ.  ר  על  ידי  הורמוני  בלוטת  יותרת  המוחסדמחזור  המו

פתח למגרה  את  השחלות  )  FSH)  follicule stimulation hormoneההורמו�  ,  המחזור
טיפוסי  ב� במחזור    14'�  הו  ביבער"(מאוחר  יותר  במחזור  .  זקיקי�  המכילי�  ביציות

ורמו� הישנה  עליה  חדה  ב  )י�  הנשתכשקיימת  בזה  שונות  גדולה  באוכלוסיי,    יו�28
LH  luteinizing hormone)(  להגור�  לביצית  בש )ה  באחד  הזקיקי�  לחרוג  אל  מחו

הביצית  מובלת  בתו"  החצוצרה  במש"  מספר  ימי�  עד .  לשחלה  בתהלי"  הנקרא  ביו(
גופי�   "ההקרוי  בשלב  ז(קיפי�  את  הזקיק  בינתיי�  התאי�  המ.  שהיא  מגיע  לרח�

ל רשה  ששהלת    הריריאתמו�  זה  מכי�    הור.ג�  פרוגסטרו�ריש  פמתחילי�  לה")  הובצ
  ימי�  מרגע  הביו(  מופסקת 14כעבור  ,  הירפה  הא�  לא  התרחש.  תריופ  מתיצבי

ואז  מתקלפת  רירית  הרח�  ומופרשת  ע� ,  הפרשת  הפרוגסטרו�  מהגופי�  הצהוב
 . יתסוה �ומידה

ימות קי.  מוני�  ממקור  חיצוניר  מת�  הותלהשפיע  באמצעו  ל  תהלי"  זה  נית�ע
הקבוצה :  דהנית  ופח  ת  למניעי�ששממ  הונליי�רמוצות  של  תכשירי�  הוקבשתי  
  פרוגסטרו�  בלבד  השניה  כוללת  גלולות  משולבות  בצירופי�  שוני�  של הליכמ  תהאח

ד  הקילו�  של  רירית שר  להשפיע  על  מועבאמצעות  הורמוני�  אפ.  פרוגסטרו�  ואסטרוג�
 . חופת נידהמנוע לת� הוסתי ניימו�דתארי" שבו יופיע הההכוונת  י"וע, הרח�

 י�י�י�י�ללללרמונרמונרמונרמונווווההההתכשירי� תכשירי� תכשירי� תכשירי� . . . . גגגג

 פרוגסטרו� בלבדפרוגסטרו� בלבדפרוגסטרו� בלבדפרוגסטרו� בלבד

 : יותר בקבוצה זובתרופות השכיחות ה

– norethisterone acetate (Primolut-Nor) 

.(Aragest, Provera) –medroxyprogesterone acetate 
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לכ�  מת� .  ו�  גבוהה  שומרת  על  יציבות  רירית  הרח�ראחר  שרמת  פרוגסטמ
לתארי"  הוסת  הצפוי  מאפשר �  י�  קודימרו�  ממקור  חיצוני  לפחות  חמישה  פרוגסט

ו�  כ"  א�  לאישה  מחזור  קרוב  לתארי"  החתונה  וכל  שצרי" שמ.  �ומידחייה  של  הד
י אחר.  וגסטרו�  בלבדנית�  להשתמש  בפר,  הוא  לדחות  את  תחילתו  בימי�  ספורי�

�   ימי4'2"  הדימו�  יתחיל  תו,  תרופההטול  את  יבעילת  המצוה  תפסיק  האישה  ל
 .רגילרב מה תוהיעלול לא  הגלולות והופסקתמה

לא   יתכ�  שהשפעת  הגלולות)    ויותר�ימי  10  (�ווגסטרבשימוש  ממוש"  בפר
 מימי� ולכ�  כשצרי"  לדחות  את המחזור ביותר.  וע  כתמי�  או  דימו�נתספיק  כדי  למ

 נית�  להשתמש  בגישה,  נותרו  חודשי�  אחדי�  עד  למועד  החתונהא�  ,  אחדי�
 .י�ורחזמ הכמפני ל ע תעד הוסוי מורגתית של שינה הדחי דית ולפרוסחלופ

 גלולות משולבותגלולות משולבותגלולות משולבותגלולות משולבות

נטילת�    גורמת  באופ� .  תוכננו  בעיקר  לצרכי  מניעת  הריו�  גלולות  המשולבותה
את " מטעה"מצב ה, יו�יינית למצב של הרמלאכותי  לרמה  גבוהה  של  אסטרוג� האופנ

�   וההריושהביו(  אינו  מתרח,  FSH'זו  אינה  מעלה  את  רמת  ה.  רת  המוחתבלוטת  יו
לולה  האחרונה  רירית גה  תליט  ימי�  אחרי  נבעאר  לי�ימיו  �  בי  כלל"דרב.  נמנע

ההבדל  בי�  הגלולות  השונות  בקטגוריה  זו  הוא .  הרח�  מתפרקת  בדימו�  וסתי
 . והפרוגסטרו� ובכמויות שלה�ט בסוגי האסטרוג�הרכבי� שוני� מע

 :� מכילות� שה כמות האסטרוגאת הגלולות לפי דר" כלל מסווגי�ב

 –בעלות רמת אסטרוג� נמוכה מאוד ת בוחש נג"מ 15ז של יכורת לולות בעלוג •
  .) Minesseלמשל(

 –ג נחשבות כרמה נמוכה " מ20ז של כולולות בעלות ריג •

(Feminet, Harmonet, Mercilon). 

 –ג נחשבות ברמה בינונית " מ30ז של ולולות בעלות ריכג •

(Gynera, Microdiol, Microgynon, Minulet, Nordette, Yasmin). 

 ).לרודיוטסא ג"מ 35יש   Ortho-cyclen'ב( •

השגה ללא  ניתנות  עוד    (–ג  בעלות  רמה  גבוהה  "  מ50ז  של  ולולות  בעלות  ריכג •
 ).בישראל

. גסטרו�וב  של  אסטרוג�  ופר  אחרות  למת�  שילו  דרכי�ייימת  היו�  ג�  שתק •
 טבעת  היא  והשניה  )Ortho Evra(ע  יפי�  כל  שבולחת  היא  מדבקות  שמחא

 .)Nuvaring(שה שבועות של" מש לקירתנלי� כניסשמ

רמת  האסטרוג�  נמוכה  יותר  הסיכוי  לכתמי�  ולדימומי� שש  לזכור  כי  ככל  י
נטייה ה)  מוש  לטווח  ארו"שי(כאשר  נבחרת  הגלולה  לצור"  מניעה  .  גבוה  יותר

ר כאש.  פעות  לוואי  תועונהרפואית  היא  לבחור  מינו�  נמו"  ככל  האפשר  בתקווה  למ
למספר  מועט  של   רצק  חושימוש  לטו(עת  חופת  נידה  ינמופה  לרת�  במשתמשי
 .כדאי לבחור מינו� בינוני כבר בתחילה) מחזורי�
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נית� ,  יולבות  עוקפות  לגמרי  את  המחזור  הטבעשאחר  שהגלולות  הממ
   למניעתת  אח"דר.  אישה  תהיה  נידההרי"  בו  אות  לחלוטי�  את  התבאמצעות�  לשנ

 רחאל. ת המצווהילבער אח לעד הש בגלולתמהשמשי" ל תחופת נידה היא שהאישה
א� מתחילי� .  תפסיק ליטול את התרופה ותדמ� כעבור שניי� עד ארבעה ימי��כמ

  פי לע  תונשל  ידכ  הלבטיפול  כמה  חודשי�  לפני  החתונה  אפשר  להשתמש  בגלו
 .הצפויי� י הווסתכהצור" את תארי

 ת נידהת נידהת נידהת נידהופופופופרפואית למניעת חרפואית למניעת חרפואית למניעת חרפואית למניעת חות ות ות ות בבבבררררעעעע להת להת להת להתשיקולי� בהחלטהשיקולי� בהחלטהשיקולי� בהחלטהשיקולי� בהחלטה. . . . דדדד

או  כאשר  לאחר ,  בבירור  למועד  של  חופת  נידהע  קב  נרכב  ונהחת  הרי"אתכש
קביעת  מועד  החתונה  השתנה  המחזור  של  אישה  וכתוצאה  מכ"  אמורה  להיות  חופת 

 –ר  שידת  האפמ  ב–רופתי  למניעה    הצדקת  השימוש  התאי�  כמעט  ויכוח  על,  נידה
 . של חופת נידה

 י�נש  ל�יורמונבהנע  מו  דדת  שימושוהולכת  אופנה  המעורחבת  מת,  מצד  שני
הטבעי  בשעת  קביעת  תארי"   לגמרי  מ�  המחזור  מתעלמתהו,  רידסעלות  מחזור  ב

 . החתונה

 :� להביא בחשבו� מספר נתוני�במקרי� אלו חייבי

 לולההסיכו� שבג. 1

 רפואיותאי הוהלו עותפתו. 2

 חו� התפקודי בתאלוו עותפתו. 3

 בגלולהבגלולהבגלולהבגלולההסיכו� שהסיכו� שהסיכו� שהסיכו� ש. . . . 1111

  בכל  תרופה שבשימו.    לא  להזיק–ראשית  כל  :  יסי  הואסעקרו�  הרפואי  הבה
לאמצעי .  ישנה  תמיד  האפשרות  של  תופעות  לוואי  שחלק�  עלולות  להיות  מסוכנות

 6שב(  מוחי,  5  לבחריפי�  כגו�  התק�יש  ג�  סיכו�  לסיבוכי�  ,  מניעה  הניטלי�  כגלולות
סיבוכי� אלו נדירי� עוד יותר . חשי� אכ� מתר�� שאלו נדירי� הא .7תיאיר �יחותס

 .אבל עדיי� עלולי� להתרחש, רו� בלבדטסגבשימוש בפרו

 
 :אהר  .תושתמ מש מנשי� שאינ�2פי  .5

 Khader YS, Rice J, John L, Abueita O. Oral   contraceptives use and the risk of myocardial 

infarction: a meta-analysis. Contraception. 2003 Jul;68(1):11-17. 

 .שלא משתמשות בגלולותותר מאשר אצל נשי�  י5'2 משתמשות פי לאצשכיחות גבוהה  .6
Tanis BC, Rosendaal FR. Venous and arterial thrombosis during oral contraceptive use: 

risks and risk factors. Semin Vasc Med. 2003 Feb;3(1):69-84  

  הנרגמ    של  אנמנזיהליב.  100,000'  ל100  –  40  בתלו  100,000'  ל10  אובלת  ממגרנה  הוס  ה20יכו�  לאישה  בת  ס
Anonymous. Combined oral contraceptives and migraine. The  Contraception Report. 2003 

Jun;14(1):9. 

 :האר.  י� נש100,000 ל1.72 .7
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ועני�  שסיכוני�  כאלו  יכולי� הטש    י,לולות  הללוגוש  בהשימדקת  להצ
מאשר  אצל שכיחות  רבה  יותר  ב,  להתרחש  במהל"  הריו�  בלא  שו�  קשר  לגלולות

ו אני  כ,  א�  כיתנטנה  רלבו  אינאה  זהשוומנ�  א.  נשי�  ע�  גלולות  שאינ�  בהריו�
א� .  עירה  שאיננה  נזקקת  בשלב  זה  למניעת  הריו�צ  הבכל,  עוסקי�  באשה  בריאה
היה  קשה  לנו  מאד  להצדיק  את י,  א  המקרה  הנדירהי  יא  ה  זויתברר  חלילה  כי  כלה

 .יהדטרגה

 איותאיותאיותאיותוווופפפפאי ראי ראי ראי ר לוו לוו לוו לוותופעותתופעותתופעותתופעות. . . . 2222

א יי� ל א" עדניות רציפחותלות שה� ולגהמ י  תופעות  לוואתנשי�  רבות  נגרמול
. ויי�  רגשיי�  כגו�  עצבנות  או  דיכאו�  ועליה  במשקלנשי,  הקאות,    בחילה–  ותימנע

שני  האחרוני�  ה�  כמוב�  מטרידי�  מאד  את  הכלה  במיוחד  בתקופה  הסמוכה 
 .לנישואיה

צריכה  להיות  מודעת ,  השתמש  בהורמוני�ת  האופציה  לא  לאישה  שעבורה  קיימ
 .ופ� מושכל מה ברצונה לעשותות העומדות בפניה ולבחור באיורשפאלהיטב 

 ו� התיפקודו� התיפקודו� התיפקודו� התיפקודחחחחתופעות לוואי בתתופעות לוואי בתתופעות לוואי בתתופעות לוואי בת. . . . 3333

רו� לגינית  והמאסטרוג�  עלול  להוריד  תשוקה  :  ת  בשניתואשר  לנשי�  הנישאב
נה ראשואת  לכלה  הניש.  ליובש  בנרתיק  העלול  לגרו�  לאי  נוחות  בשעת  היחסי�

, לת  להבדמודעיות  ה  להאבל  אישה  בעלת  נסיו�  קוד�  עשוי,  בחי�  בזהאולי  לא  ת
 . ולאפשר לה לשקול ג� השפעה זותהאוע ידליי דאוכ

 חופת נידהחופת נידהחופת נידהחופת נידהיעילות במניעת יעילות במניעת יעילות במניעת יעילות במניעת . . . . הההה

  לזכור  שישנ�  כתמי� ישונלית  רממש  במניפולציה  הותקבלת  ההחלטה  להשב
�  והשני במחזור  הראשוותר  ות  יות  אלו  שכיחעתופ.  30%'10%'ודימומי  ביניי�  ב

 . לזהמעבר ג� ות להמש"לולע לבא, לשימוש בגלולה

 לחתונהלחתונהלחתונהלחתונהזמ� הנותר עד זמ� הנותר עד זמ� הנותר עד זמ� הנותר עד הההה. . . . וווו

ג� .  ת  מגיבות  לתרופה  בשונה  מ�  המצופהומינשי�  מסושאוד  חשוב  לזכור  מ
י�  שעלולות  לסבול נשיש  ,  ינת  דימומי�בח  מחהא�  תרופה  מסוימת  ידועה  כבטו

 .מכתמי� ומדימומי�

י� תיעל.  היוהרכבה  יכול  לפתור  את  הבע  סוג  התרופה  וייני�  שבחלק  מהמקר
"  תגיב  האישה  שלפנינו  לפני י  אי�  דר"  לדעת  א–  ות  גלולה  סוגית  כמלנסוור"  יש  צ

 
Hedenmalm K, Samuelsson E, Spigset O. Pulmonary embolism associated with combined 

oral contraceptives: reporting incidences and potential risk factors for a fatal outcome. Acta 

Obstet Gynecol Scand. 2004 Jun;83(6):576-85. 
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זור מחלד  צמלהיזו  עוד  סיבה  טובה  .  ולא  נית�  לחזות  מראש  מי  תסבול  מכ",  שתנסה
 .הטבעי א� רק נית�

 ????תתתתוווולוללוללוללולגגגגש בש בש בש במתי מוצדק שימומתי מוצדק שימומתי מוצדק שימומתי מוצדק שימו. . . . זזזז

על  הרופא  לברר .  נית�  אחרי  האירוסי�זמ�  קצר  ככל  ה  פאש  להיווע(  ברוי
 ולמשל  מחלת  כבד  א(�  אפשריי�  כוסיי  רמגול  לודי  לשלאה  בכית  מרפואריה  היסטו

כ "כמו.  �רו�  ואסטרוגט  נגד  למת�  פרוגס–שה�  התוויות  )  יסטוריה  של  קרישי  ד�ה
נה   למביש  לשי�  לב  ג�.  יתר  לשלול  היסטוריה  משפחתית  של  נטיה  לקרישיות  יש
וצאה כת(�  יניימי  ב  של  דימורתוי  ההל  יש  שכיחות  גבוק  לנשי�  כבדות  מש–גו�  ה

וזה  עשוי  להשפיע  על  בחירת  הגלולה )  מופרש  מתאי  שומ�  העיטב  הג�רוסטמ�  הא
 . ינויי� במחזורלש מוגרתח יש לברר הא� בעבר מצבי התרגשות ומ. המתאימה

וש מחודש  השיבעיקר  ב  8עה  מצויהפ  תו�וסתיי�  ה'�אחר  שדימומי�  בימ
  כדי רצוי  מאד  להתחיל  טיפול  לפחות  שלושה  חודשי�  מראש,  ו�  בגלולותהראש

� ייר  שינופשלאפשר  לגו�  להתאי�  את  עצמו  לסביבה  ההורמונלית  החדשה  ולא
 .נפתרת ינהאבטיפול במחזור הבא במקרה שהבעיה 

תרופות  היא לה  מסויימת  ה  של  אישלי�  לצפות  את  תגובתועובדה  שאיננו  יכה
" ילהיל  בתחתהיש  ל,  שר  בוחרי�  במניפולציה  הורמונלית  נוספת  להדגיש  שכאבהיס

 .א� צרי", �יינושי למ� זדי לאפשרכ, מוקד�

 ::::סיכו� ההמלצותסיכו� ההמלצותסיכו� ההמלצותסיכו� ההמלצות. . . . חחחח

תונה  שלה ח"  הירות  לתכנ�  את  תארפש  אלהשיש  ,  סדיר  אישה  בעלת  מחזור .1
, סיי�  את  שבעת  הנקיי�חר  כדי  למספיק  מאו(לשבוע  השלישי  של  המחזור  

  שלא �יעד)  המחזורותר  שבו  היא  רגילה  לקבל  את  התארי"  המוקד�  ביולפני  
כדאי , ינה בשינוי במחזור החודשיבח  מיא  הא�.  �ניהורמו  דבר  באמצעות  הנשת

י� נומופא  שלה  לבדוק הא� יש צור" בשלב זה להשתמש בהורבר(  שוב  יעשתתי
 לכבכל  מקרה  רצוי  לעודד  כ.  צפוימ�  בלתי  כדי  לדחות  ו�ת  שעלול  להופיע  בז

   צור"לאל  וטבעיור  הרי"  החתונה  בהתאמה  למחזתאעת  יבק  תא  רשפאה
 .תערבות רפואיתהב

ע בו�  של  ששיבהפר,  דשי  שלה  משתנה  ממחזור  למחזורואישה  שהמחזור  הח .2
במקרה  כזה  הטיפול .  למנוע  חופת  נידה  כדי  זקוקה  לאמצעי�  הורמונליי�,  ויותר

שר  לגו�  להסתגל לאפ  צרי"  להתחיל  לפחות  שלושה  חודשי�  מראש  כדי
 .הצור"ה ר הרכב� במקוני� הניתני� ולשנות אתרמהול

 
 : הרא  .ו� של השימוש בגלולותש אחוז בחודש הרא30'10 .8

Anonymous. Approach to oral contraceptive nuisance side effects. The Contraception 

Report. 2004;14:13-15, 

 .ורות הביבליוגרפי� ש�קובמ 
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 או  א�,  תארי"  החתונה  וצפויה  חופת  נידהע  קבשנר  אח  לעו(אישה  המגיעה  ליי .3
, מתאי�  יתהחתונה  חייבת  להתקיי�  בזמ�  בל�  ללבגבות  אחרות  שסייימות  ק

ית  נגד אלא  א�  כ�  יש  התוו,  ופת  נידה  למנוע  חמוצדק  לטפל  בה  בגלולות  כדי
ר  השגת  שינויי� תתאפש.  �  ייטב  שהטיפול  יחל  מוקד�  יותר  כככל.  ברורה

של �  ונית�  יהיה  לטפל  במצבי�  הלא  צפויי,  חדי�  ופתאומיי�הדרגתיי�  ולא  
 .יואלוי� ותופעות ומדימ
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