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היא לנצל את עמדתך בצבא, בה הינך יכול לטפל, 
לא רק פיזית, אלא לראות את כל המכלול. ישנן 
הרוצות את ההיריון, אבל החבר לא רוצה בילד. 
ישנם סיפורים קורעי לב של נערות הנקרעות בין 
ההיריון שהן רוצות ובין הצורך להפסיקו ולוותר על 
ילדן. אני שואל אם הן רוצות לראות את תמונת 
העובר )באולטרסאונד(, לא אחת התשובה שלילית, 
אבל בכל זאת, הן מגניבות מבט אל המסך ולבסוף 
מבקשות תמונה, שכן זה יהיה הזיכרון היחיד שלהן 
מההיריון, ולפעמים מדובר בתאומים. על פי פקודות 
הצבא, אי-אפשר להמשיך בשירות חובה כשהחיילת 
ובהריון, לעומת שירות בקבע, שם אין כל בעיה 
- נהפוך הוא, נשות הקבע זוכות בצבא למעקב 

הריון יותר טוב מכל מקום אחר". 
עד כמה הצבא נערך לחינוך מיני? 

–"הצבא נערך על ידי הרצאות ביחידות שמ
עבירים בעלי התפקידים המוכשרים לכך והצוות 
הרפואי המתאים. מבחינת גלולות למניעת הריון, 
כל חיילת המעוניינת ליטול גלולות למניעת הריון,  
נבדקת ומקבלת מרשם. היום פתח הצבא בתהליך 
שמטרתו בסופו של דבר - חלוקת גלולות בחינם, 
אבל עדיין אין בצבא חלוקה של הגלולה של 'היום 
שאחרי'. חשבתי על הנושא, ויזמנו פגישה של חברות 
תרופות ומשרד החינוך, במחשבה לבנות תוכנית 
לבתי הספר בנושא מניעה טרום צבא. זה לא היה 
פשוט כל כך. יש בהחלט מחשבה לבנות מערך כזה 
ברמה לאומית ולא מקומית, זה צריך להיעשות כבר 

בבית הספר היסודי". 
במגזר  כגינקולוג  יש שוני לשמש  האם 

החרדי? 
"אני מעודד את הבעל להיכנס לחדר יחד עם 
אשתו. היום הרבנים כבר שולחים אלי נשים, ולא  

רק חברה מביאה חברה. למדתי את הנושא, ואני 
מבין ומכיר היטב את כל חוקי הטהרה והאישות, זה 
העולם שלהם, וכרופא נשים, עליך להבין היטב את 
אורח החיים בכל מגזר. רוב הנשים שאני מטפל בהן, 
כבר בהריון. גם אצל החרדים בהחלט מדברים על 
תכנון המשפחה, יש אמצעי מניעה ויש התחשבות 
רבה בקשייה של האישה ורגישות רבה של הרבנים 
לנושא, לדוגמא: אם האישה עברה ניתוח קיסרי, 
ממליץ לה הרב להינזר שנה מהריון. יש שם הכל 
בצורה יפה ומכובדת. הרבנים הינם בהחלט אנשים 
בעלי חכמת חיים. אפשר ללמוד מהם  הרבה, ויש 

להם שיקול דעת וראייה רחבה".   

קדימה - פרו ורבו
העניין של בחירת מין הילוד לא נחשב 

כהתערבות אלוהית? 
"איני מתיימר להיות חלילה במקום הקב"ה, אלא 
אני עושה מה שנקרא אצל החרדים - השתדלות. 
השיטה שפיתחתי הינה שיטה טבעית לחלוטין, בה 
הנני משלב רפואה והלכה. אין בה שום סיכון בריאותי, 
והיא ייחודית ומדויקת ביותר - וההצלחה מדהימה. 
להערכתי, אין עוד רופא המבצע שיטה זו. אכן ישנן 
מספר שיטות לבחירת מין היילוד, חלקן מבוססות 
על פולקלור ואמונה, ואין בהן ממש, וחלקן שיטות 
מדעיות יותר, אך אינן טבעיות, ויש בהן סיכונים לא  
מעטים. לדוגמא בהפריית חוץ גופית - IVF, ניתן 
ליטול תא אחד מהעובר, וממנו לדעת מראש האם 
מדובר בזכר או בנקבה. אולם התהליך הוא תהליך 
מורכב ביותר, כרוך בקשיים בירוקרטיים רבים, יקר 
מאוד ויש בו סיכונים לא מעטים. עם השנים, הפכתי 
למומחה בתחום. זוג המגיע אלי לקבלת יעוץ, מקבל 

סקירה נרחבת על כל האפשרויות הקיימות היום בארץ 
ובעולם לבחירת מין היילוד, ואני מתאים להם את 
השיטה הטובה ביותר עבורם ומלווה אותם לאורך 
כל הדרך. התהליך מבוצע כאן במודיעין ומתאים 
מאוד גם לציבור החרדי, שכן הוא מבוצע על  פי 

ההלכה ועל פי כל דיני הטהרה".
איזה סיפור זכור לך במיוחד? 

"הסיפורים מדהימים - זוג חרדי שיש לו שבע 
בנות, פנה לצורך סיוע להולדת בן. לאחר זמן לא 
רב של מעקב והדרכה צמודה, הרתה האישה, אך 
מסיבות הלכתיות, לא ביצעה אולטרסאונד לבירור 
מין הילוד. רק בלידה, משילדה בן זכר, לא היה גבול 
לשמחתם. שנה לאחר מכן, התבשרתי כי אותה אישה 
ילדה שוב, אך לא פנתה לקבלת סיוע, והפעם ילדה 
בת נוספת. ממש בימים אלה, פנתה אלי שוב - הם 

מעוניינים בבן נוסף". 
מה רוצים יותר בן או בת?

"אותו הדבר. שלא כבמקומות אחרים בעולם, כאן 

המטרה היא דווקא לעזור לאיזון 
בין המינים, כפי שכתוב בפסוק: 
'פרו ורבו...', אותו מפרשים - בנים 
ובנות. במקומות אחרים בעולם, 
כמו בהודו, למשל, מטרת העיסוק 

–בבחירת מין היילוד היא לשם הול
דת בן ולא בת, המהווה נטל כלכלי 
על המשפחה, ואכן בהודו חסרות 
כשמונה מיליון בנות, ובמקרים 
רבים מבצעים שם הפסקות הריון 
אם יודעים כי מין העובר הוא נקבה. 
גם בסין מעדיפים בנים מאותה 

הסיבה.  
בדת היהודית 'פרו ורבו' היא 
המצווה הראשונה בתורה, והינה מהחשובות ביותר, 
כשהכוונה, כאמור, היא לבן או בת, והמהדרין יאמרו 
גם נכד ונכדה. המצווה, אגב, חלה על הגבר ולא 

על האישה". 
במרכז  ניתנים  רפואיים  שירותים  אלו 

הגינקולוגי "טרם"? 
–"המרכז הגינקולוגי 'טרם' הינו חדר מיון גי

נקולוגי/ מילדותי לכל דבר. הוא פתוח מדי ערב 
בימי החול, בין השעות: 24:00-20:00. עם המעבר 
למרכז 'טרם' החדש ברחוב 'תלתן', הורחבה הפעילות, 
והורחבו שירותי רפואת הנשים הניתנים בו. אמנם 
כל יום מגיעות כבר מספר נשים לקבלת טיפול, אבל 
רבות מנשות מודיעין, עדיין לא יודעות כלל על קיומו 
ועל השירות הניתן במקום. אנו ערוכים לתת מענה 
לכל בעיה גינקולוגית או מיילדותית, ומענה אפילו 
טוב יותר מאשר בחדר המיון. לאחרונה, אף יילדנו 

במקום יולדת שהגיעה בלידה מתקדמת".
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היולדת תעבור לדום

 ד"ר אבישי יעקבוביץ' ברואנדה, מיילד תינוק שקיבל את שמו - אבישי 
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