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היהידית הדת השקפת מנקודת לנשים הורמונלי טפול

 , אשה של הוסת למחזור האחראיים ההורמונים של הפיזיולוגי הידע העמקת עקב
נידה. דיני עקב משנית עקרות בולל שונית, בעיות על להתגבר אפשרות כיום יש

 - ״נקיים״ ימים 7 -י- דימום של ימים 5 הם: אסור אישות יחסי קיום שבהם הימים
דם. בתמי או דמום ללא

 ידעו חז״ל ובבר הביוץ, ידם הוא 12ה״ הידב הרי יום, 28 של ממוצע במחזור
כ"ה). שם, ־״ג: ל (נידה, להפרייה המתאים התאריך שזהו

הבאים: במקרים הורמונלי בטפול להשתמש ממליץ המחבר

 יכולות אינן נידה דיני שמירת ועקב יותר קצת שלהן שהמחזור נשים א.
משנית. עקרות ונגרמת להריון להכנס

 לא החופה שביום לודא בדי כלות, עבור פרופ״לקסי הורמונלי טפול ב.
 אפשרות וחוסר נידה״ ״חופת זו תהא ואז התרגשות עקב דימום יהא

.הראשונה בתקופה אישות יחסי לקיום

סדירה. לא מוסת הסובלות נשים ג.

 גם דחיה יש ואז ימים 5מ- יותר הנמשך יתר מדימום הסובלות נשים ד.
משנית. עקרות שוב - כך ועקב הנקיים הימים שבעת בספירת

להריון. כניסתן את למנוע ויש עבירן, מסוכן שההריון נשים ה.

הריון למניעת הגלולות עם הקשורות הבעיות

 - עקרים" של ל״כוס ההורמונים גלולות את מדמה המחבר - הלכתית: מבחינה א.
 י״ב) הלכה ט״ז פרק אסדריביאה, (הלכות הרמב״ם לדעת בתלמוד. כבר חכווזכר

 ורביה. פריה בנוצות מצווה שאינה מכיון עקרים, של כוס לשתות לאשה מותר
להרות. לאשה סכנה של בנוקרה רק מותר הדבר אחרים פוסקים לדעת אולם
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 22.21 ~ ־3961וב- 1000ל- לידות 32.96 היו 1950ב- ;דמוגרפית מבחעה ב.

.55.2 - 1960 וב- 48.8/1000 1954 ב- - הערבי בסקטור זאת לעומת

הוא; גם ירד היהודים אצל הטבעי הגידול מכך בתוצאה
1950 - 26.48/1000 - 1960 - 18.62/1000

 ההורמונליות הגלולות לקיחת חשבון על זאת לזקוף שיש המחבר לדעת ברור
.האפשר״ בהקדם זאת להגביל ויש

לוי, יעקב ד״ר (באנגלית:
Hebrew Medical Journal 

( American Edition, Vol. I, 1963
מכון. של היסוד בכנס דברים מתוך ה
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האשד! מחזורי לוח
THE MENSTRUAL CYCLE
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ביוץ זרות7אם על-ידי פורחים ימים ■
Fertile Days —  Possible Ovulation |

קיטים זרע תאי על-ידי פוריים ימים  VX 
Fertile Days -  Through Prior Deposit of Semen 121

הוסת דמי ימי  Rl 
Days of Menstrual Bleeding IQI

זמנית לעקרות ימי ח
Days of Temporary Sterility L I
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לוי) יעקב ד״ר ע״י (הוכן
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