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 מבואא. 

הכיפורים היא מן האיסורים החמורים בתורה אשר עונשם מצוות עינוי הנפש ביום 
גם מצוה זו נדחית מפני  ,כרת. אך ככל המצוות אשר אינן בגדר "ייהרג ובל יעבור"

על סמך החולה עצמו הגדרת פיקוח נפש או סכנה נקבעות  ,פיקוח נפש. כאשר אדם חולה
רות היא שהן הפסיקה הרווחת עבור נשים ה ,. לעומת זאתאו הרופא עימו התייעץ

מחויבות לצום למעט במקרים מסוימים )לגביהם יפורט בהמשך(. זאת למרות העובדה 
שישנם רופאים הסוברים כי מדובר בחשש סכנה. הרופאים עצמם חלוקים בינם לבין 

ומחלוקת זו משליכה על השאלה  ,עצמם בשאלה האם צום מזיק לאשה בהריון ולעוברה
נשים ישנן יבוי המחלוקות מביא למצב הקיים בו ההלכתית ועל מחלוקת הפוסקים. ר

מקבלות הנחיות סותרות מהרופא ומהרב בשאלת הצום במהלך הריון. על ההרות 
לבין רצונה לקיים את  ,האשה השואלת להכריע בין דאגתה לבריאותה ולבריאות עוברה

ההלכה כפי שנענתה. האם מציאות זו הולמת את דרכה של תורה אשר "דרכיה דרכי 
 ם וכל נתיבותיה שלום?"נע

תחילה על ידי  1;מאמר זה ידון בשאלת פסיקת ההלכה עבור מעוברת ביום הכיפורים
בהמשך על ידי סקירת הספרות המקצועית הרפואית  ,עיון בגישות הפוסקים בסוגיה

רפואית -ולבסוף בהצגת עמדה הלכתית ,והצגת תוצאות סקר רופאים שעסק בשאלה זו
 המשלבת את הסוגיות ההלכתיות עם הידע הרפואי כפי שידוע לנו כיום.

 הצגת הסוגיה ההלכתיתב. 

ובכללן נשים מעוברות. דין זה נלמד  ,כלל הנשים מחויבות להתענות ביום הכיפורים
 : ב(,)פסחים נד תשעה באבבהקשר של בגמרא באופן עקיף 

 ומשלימות שמתענות כדרך ,בו ומשלימות מתענות ומניקות ותרבא: עובר דרש
 הכיפורים.  ביום

 

ברצוני להודות לרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'יניסקי ולרב אלי רייף, על הערותיהם המחכימות במהלך לימוד  * 
 הסוגיות וכתיבת המאמר.

בתחומין שעסקו בסוגיה זו: הרב פרופ' נחום אליעזר רבינוביץ', לקריאה נוספת ראה מאמרים קודמים  .1
. תוכן מאמר זה נכתב עם תוספות כתשובה 346–343עמ'  [תשנ"ז] , תחומין יז'עוברות ומניקות בתענית'

 נחום המוזכרת במאמר זה. הרב משה צוריאל, "צום נשים הרות ביום הכיפורים", תחומין לז-בשו"ת שיח
. מאמר זה מתבסס בעיקרו על מחקר בנושא לידות מוקדמות שיוצג בהמשך, ואשר אינו 84–71עמ'  [תשע"ז]

 הבסיס למסקנות המאמר שלפנינו. 
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מתענות ומשלימות  "עוברות ומיניקות א(:,תריז )או"ח שו"עבעקבות כך פוסק גם ה
קיים אשר  לעניין הצום יוצאים מהכללמקרים  מביא המחברביום הכיפורים". בהמשך 

 ודין חולה. 2דין יולדת ,והם: דין עוברה שהריחה ,חשש סכנהבהם 

עוברה שהריחה היא אשה מעוברת אשר הריחה דבר מאכל ביום הכיפורים ומתאווה 
ההנחה היתה שאם האשה לא תאכל את אותו  ,לו. בתקופת חכמי המשנה והגמרא

 :א(,)יומא פב 3סכנה עד כדי פיקוח נפש יש בכך -מאכל 

רבנן:  נפשה... גמרא. תנו שתשיב עד אותה מאכילין -שהריחה  משנה. עוברה
 לה ומניחין ,ברוטב כוש לה תוחבין -חזיר  בשר או קודש בשר שהריחה עוברה

 ,עצמה רוטב אותה מאכילין -לאו  ואם ,מוטב -דעתה  נתיישבה פיה. אם על
 לך שאין ,עצמו שומן אותה מאכילין -לאו  ואם ,מוטב -דעתה  נתיישבה ואם
 דמים. ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ נפש פקוח בפני שעומד דבר

 4.העובר בלבד או האם והעובר -המפרשים חלוקים בשאלה מי מסתכן במצב זה 
 מריח "העובר -מפרש שפיקוח הנפש משותף לאם ולעובר ( ד"ה עוברה שהריחה)רש"י 
לדברי בעל  ,לעומת זאת 5.מסוכנין" שניהן אוכלת אינה ואם לו מתאוה והוא תבשיל ריח

 6.הסכנה הרלוונטית היא סכנת העובר ,הלכות יום הכיפורים( -גדולות )סי' יג -הלכות
גם ביום הכיפורים החידוש בדין עוברה שהריחה הוא שיש היתר לאכול לפי גישה זו, 
  שחיוניותו של העובר לאורך זמן אינה ודאית: על אף ,בלבד סכנת עובר במקרה של

 גב על אף ,ולדה מתעקר אכלה לא דאי וידעינן עוברה אשה אלא אפילו
 לה.  למיתן דמי שפיר ,הוא נפל ספק הוא קיימא בן ספק דאמרינן

 

דין יולדת אינו מופיע במפורש בסוגיה אך נלמד בעקיפין מחולה ועוברה שהריחה: "אבל לענין אכילה היא  .2
ה שהיא בריאה וחזקה למה יאכילוה" כעוברה וחולה, ואם תאמר שהיא צריכה יאכילוה ואם מרגשת בעצמ

י(. בדומה לסוגיה שלפנינו, גם בסוגית יולדת ישנו פער בין החשש לסכנה בימי חז"ל "ח ס"יומא פ ,)רא"ש
צום יולדת 'לבין רמת הסכנה היום. לקריאה נוספת בשאלת צום יולדת בימינו, ראה הרב חיים דוד הלוי, 

 אומר )ח"ז או"ח סי' נג(. -, וכן שו"ת יביע454–451עמ'  [תשמ"ג], תחומין ד 'ביום הכיפורים
לא מצאתי התייחסות ספציפית  ,בספרות הרפואית מתקופת חז"ל מתוארת תופעת הבולמוסעל אף ש .3

בקרב  "דבר ידועהתפיסה לגבי הסכנה המיוחדת בעוברה היתה בגדר "ייתכן ש. "עוברה שהריחהתופעת "ל
נת בספרי המדע. חשוב לציין, כי גם לתפיסתם הסכנה לא היתה ברורה הציבור ולא ידיעה רפואית המעוג

"ומעוברת שהריחה אין סכנתא מיד לכן מנסין לה  -ומיידית, ואף על פי כן הותרה האכילה ביום הכיפורים 
 קט(.  'הלכות שבת סי ,הקל" )ספר הרוקח

תפיסה זו אינה מיוחדת למעוברת דווקא, וכפי שנפסק להלכה )שו"ע או"ח תריז,ג( שכל  כ(:"הערת עורך )א] 
אדם שהריח מאכל ופניו משתנות מאכילים אותו. מה שמיוחד במעוברת הוא העובדה ששכיחה אצלה 
תאווה בלתי נשלטת למאכלים מסוימים. עובדה זו שפעמים מתעוררת אצל נשים מעוברות תאווה למאכל 

עה וברורה גם היום. כמו כן, נראה שהסיבה שמדובר בסכנה שאינה ברורה ומיידית עיקרה היא מסוים ידו
שאין מדובר בצורך פיסי אמיתי של הגוף, אלא בעניין שהוא נפשי בעיקרו, וממילא קיים סיכוי שהוא יבוא 

 על תיקונו באזכור שמדובר ביום כיפור או בהסתפקות ברוטב וכדומה.
החשיבה הרפואית בימי חז"ל לא הפרידה בין גוף לנפש באופן המקובל היום, ולכן  צורת :ת המחברתתגוב 

כמו כן העובדה שנשים מתאוות למאכלים מסוימים אינה נחשבת היום לסיכון איני סבורה שזהו ההסבר. 
 [רפואי בקרב נשים הרות.

 מקרה של סכנה לאם בלבד אינו חידוש, שהרי היא ככל חולה שיש בו סכנה. .4
 וכן הוא במאירי )יומא שם(, ראה להלן. .5
"התירו לעוברה שהריחה ביוה"כ לאכל פחות פחות מכשיעור כותבת מפני  וכן ברבינו גרשום )כריתות יד,ב(: .6

 הסכנה שלא תפיל".
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מסכם כי מבחינת המציאות לא ניתן להפריד בין )יומא פ"ח סי' יג( הרא"ש  ,בפועל
 סכנת העובר לסכנת המעוברת:

 סכנת בלא עובר סכנת משכחת דלא הדקדוקים אלו לכל צורך מה ידעתי ולא
 היא... הסכנה בחזקת עובר. דהמפלת סכנת בלא עוברה סכנת ולא עוברה

כולל ההנחיה לאכול  ,ב( ,)או"ח תריז דין עוברה שהריחה נפסק להלכה בשו"ע
. אחרוני זמנינו נחלקו בדבר יישומו ז(,)שם תריח ולשתות פחות מכשיעור במידת האפשר

 פסק דין זה כפשוטו: יא('שמירת שבת כהלכתה' )לט סע' של דין זה. בעל ה

או  ,והיא מבקשת לאוכלו ,מעוברת שנתעוררה אצלה תאוה למאכל מסוים
מאכילים אותה ממאכל זה בשיעורים עד  ,שניכר בפניה שהיא צריכה לאכול

 7.שתתיישב דעתה

סק שדין זה רלוונטי עבור כל נחום סי' לו( פ-)שו"ת שיחואילו הרנ"א רבינוביץ' 
 :8חז"להיא שונה מהידיעה הרפואית בימי גם אם  ,ידיעה רפואית

"דידעינן... מתעקר ולדה" ומביא  -העובדה שבה"ג מנסח את דינו בהכללה 
הרי זה מוכיח שייתכן שלא רק בהריחה יש סיכון  -ראיה לכך מדין הריחה 

אלא שכמובן הדבר תלוי אם יש לנו  ,פרטי דווקא בהריחה ואין זה דין ,כזה
 ידיעה כלשהי כגון זאת.

בניגוד למעוברת אשר מאכילין אותה רק  9.המקרה השני במשנה ובסוגיה דן בחולה
 : א(,)יומא פג ההחלטה האם החולה מותר באכילה תלויה גם בדעת הרופא ,על פי דעתה

 מאכילין -בקיאין  שם אין ואם ,בקיאין פי על אותו מאכילין משנה. חולה
בקיאין.  פי על אותו מאכילין די. גמרא... חולה שיאמר עד ,עצמו פי על אותו
 מאי ,לחולה שומעין -צריך  אינו אומר ורופא ,צריך אומר ינאי: חולה רבי אמר

 קא ,טפי ליה קים דתימא: רופא נפשו. פשיטא! מהו מרת יודע לב ?טעמא
 לרופא. מאי שומעין -צריך  אינו אומר וחולה צריך אומר לן. רופא משמע
 ליה. דנקיט הוא תונבא -טעמא 

 

ברוך )בקור חולים כהלכתו, סי' ד סע' ט(, הרב -על אף שכיום לא ידועה סכנה רפואית במצב זה. וכן בפני .7
 .60הריון ולידה, עמ'  -(, ספר פוע"ה כרך שלישי 174כהלכה )ח"ב, עמ' -הם שטיינברג, הרפואהפרופ' אבר

תשרי ] 223)המעין  'עוד על צום נשים מעוברות ביום הכיפורים'ראה גם בתחילת מאמרו של הרב אריה כץ,  .8
(: "אולם כאשר קיים חשש שהצום יגרום לסיכון של האם או של העובר האישה פטורה 43עמ'  [תשע"ח

מהצום, כאשר אם הדבר אפשרי עדיף שתשתה פחות פחות מכשיעור". את האסמכתא לדבריו הוא מביא 
 העוסק בדין עוברה שהריחה.  שו"עמסימן תריז ב

לבין הרנ"א רבינוביץ',  'שמירת שבת כהלכתה'ה לא ברור שיש מחלוקת עקרונית בין כ(:"הערת עורך )א] 
 מובאים מקרים נוספים שבהם מעוברת צריכה לשתות או לאכול. השש"כשכן בהמשך דברי 

מתיר למעוברת עם צירים מוקדמים או שהפילה בעבר מחמת הצום לשתות  אמנם השש"כ :ת המחברתתגוב 
לשיעורין, אך הוא אינו מציין את המקור להיתר )דין עוברה שהריחה או דין חולה(. בגלל תוספת ההנחיה 

 [להיוועץ ברופא )המופיעה בסימן תריח בלבד(, ככל הנראה כוונתו להתיר מקרים אלו מדין חולה.
ח( אשר מדבריו ,חולה" בסוגיה ולהלכה קיימות דעות שונות, ראה ברמב"ם )שביתת עשור בלגבי הגדרת " .9

אשר לדעתו מדובר "בחולים  -תריח( סי'  "חהשולחן )או-עולה כי מדובר בחולה שיש בו סכנה, לעומת ערוך
יטא שאין אנו יודעים אם יש בהם סכנה אם לאו אבל בחולי של סכנה אין כאן לא שאלה ולא דיעות ופש

שאין מניחין לו להתענות דאין לך סכנה יותר מזה... ואפילו אם יש ספק אצלינו הרי ספק פקוח נפש ג"כ 
"אפילו הוא לעת עתה חולה שאין בו סכנה אכן  -הלכה )תריח סעיף א( -דוחה שבת ויוה"כ". ובביאור

 .שמשערים שאם לא יאכל אפשר שיתגבר עליו המחלה ויוכל להיות שיבוא לידי סכנה"
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מסקנת הסוגיה היא שבין אם החולה סובר שהוא צריך לאכול ובין אם הרופא סובר 
"ספק נפשות הוא  -עליו לאכול. מסקנה זו תואמת את הנאמר בהמשך הסוגיה  ,כך

כאשר  ,א(,)או"ח תריח שו"עוספק נפשות להקל". דין זה של חולה הובא להלכה ב
 :עתידית סכנה של אפשרותההגדרה לסכנה היא 

שאומר:  כוכבים עובד הוא אפילו בקי רופא שם יש אם ,לאכול שצריך חולה
 על אותו מאכילין 10,ויסתכן החולי עליו שיכבד אפשר אותו יאכילו לא אם
 .ימות שמא לומר צריך ואין ,פיו

שאינו על אף  ,שני המקרים שדנו בהם מותרים באכילה משום חשש לפיקוח נפש
ביניהם  ,מתייחסים למעוברת באופן כללי כאל חולהמיידי; ואכן ישנם ראשונים אשר 

"וסתם נשים מעוברות א(: ,ביומא )מזרש"י  ,: "עוברות חולות הן"(ב,רש"י בעירובין )ק
 :וכן רי"ץ גיאת )הלכות יום הכיפורים עמ' עו(חולות". 

 תליא ובדעתה דידה בידיעה אלא מלתא תליא דידן בידיעה לאו ואנן
 11.דמיא וכחולה ,לה נותנין שמשהריחה

ביומא המשנה דנה בדין מעוברת בנפרד. המאירי  ,על אף הדמיון בין מעוברת לחולה
 ביא לכך שתי סיבות:א( ה,)פב

 נמצאו תאכל לא שאם עד שהריחה למה ונתאוית שהריחה עוברה זה כל ועם
 שעומד דבר לך מאכילין אותה עד שתשוב נפשה שאין ,מסוכנים ועוברה היא
 שתפשה אלא ,חולי כגון סכנה בו שיש מקום לכל הדין והוא נפש. פקוח בפני

 ,סכנה לחשש מביאתה שתאותה שמאחר ללמד ובא חולי שם שאין בעוברה
 אחר אותה מאכילין אלא אומד צריכה עוברה שאין ללמד וכן .אותה מאכילין
 . דעתה שבישתתי מאכל... עד לאותו מתאוה שהיא

חולי מצריך אכילה ביום הכיפורים אלא המקרה של עוברה שהריחה מלמד שלא רק 
הבדל נוסף בין עוברה לחולה הוא היעדר הצורך בהערכה על ידי רופא.  12.כל חשש סכנה

דעתה היא זו שקובעת את מידת  ,מכיוון שהסכנה קשורה ביישוב דעתה של המעוברת
הסכנה. ניתן להציע הסבר אחר; מכיוון שבימי חז"ל הדעה הרפואית ביחס לעוברה 

 13.תה נצרכתיההתייעצות הרפואית האישית לא הי ,יחה היתה קבועה וידועהשהר
 -שהן החולה והן העוברה שהריחה אוכלים ושותים פחות מכשיעור  שו"עלהלכה נפסק ב

 במידה שהכמות מספיקה למניעת הסכנה. 

 

אברהם )שם ס"ק ב(: "אפי' אינו אומר שיסתכן רק שאומר שאפשר שיכבד -על פי דברי הטור שם. וכן במגן .10
 ברהם )שם ס"ק ב(.א-מגדים אשל-עליו החולי נותנין לו שאנו חוששין שמא יסתכן", ובפרי

. רש"י דיבר על סתם מעוברת, והכוונה לחולי יש הבדל מהותי בין רש"י לרי"ץ גיאת כ(:"הערת עורך )א] .11
שאין בו סכנה ולא לחולי שיש בו סכנה. חולה שאין בו סכנה חייב בצום יום הכיפורים. לעומת זאת רי"ץ 

 גיאת דיבר על מעוברת שהריחה, וההתייחסות אליה היא כאל חולה שיש בה סכנה.
ראשונים. כמו כן האמירה הגורפת שחולה זוהי סברא אפשרית אך לא הכרחית בדברי ה :ת המחברתתגוב 

שאין בו סכנה חייב בצום יום הכיפורים אינה מדויקת. הדבר תלוי בסכנה העתידית אם יצום, גם כשלפני 
 [הלכה שם.-לעיל ובדברי הביאור 10הצום אין סכנה. ראה הערה מס' 

או שוטרים שהצום עלול לפגוע  בהקשר הזה ניתן לדון במקרי סכנה נוספים ש"אין שם חולי", כגון חיילים .12
 בתפקודם.

אפשר להציע הסבר אחר: מכיוון שמדובר בסכנה שנובעת מצורך נפשי ולא סכנה רגילה  כ(:"הערת עורך )א .13
 במובן הפיזי, ממילא לא שייכת הערכה רפואית רגילה.

הסבר זה אינו תואם את צורת החשיבה הרפואית בימי חז"ל לגבי גוף ונפש, עיין תגובתי  תגובת המחברת: 
  לעיל. 3בהערה מס' 
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 ,שו"עמחייבים את כלל המעוברות בצום על פי פשט דברי ה ,רוב הפוסקים בני זמננו
: הפלות . מקרים אלו כולליםאך פוטרים אותן מצום במקרים רפואיים מסוימים

הריון שהושג לאחר  15,חשש להפלה עתידית בעקבות הצום 14,קודמות בעקבות הצום
 19,הריון מרובה עוברים 18,צירים מוקדמים 17,סחרחורת ובחילות 16,פוריות טיפולי

מקרים אלו אינם  22.וכן בחודש התשיעי להריון 21,הריון בסיכון 20,דימום בהריון
 23.וחשש הסכנה שבהם אינו מוכח באופן ודאי ,יותר מוזכרים במקורות קדומים

וכן ההנחיה לשתות ולאכול  ,העובדה שהפסיקה מתבססת לרוב על חוות דעת רפואית
  24.מלמדת כי הפוסקים מתייחסים למעוברת כאל חולה במצבים מסוימים ,לשיעורין

הפוסקים הינה לחייב באופן כללי כל אשה בהריון לשתות מיעוט אחרת בקרב  גישה
מתייחס לכל מעוברת כנמצאת נחום סי' לו( -)שו"ת שיחלשיעורין. הרנ"א רבינוביץ' 

 

קיימות דעות שונות לגבי מספר ההפלות הקודמות שבעקבותיהן אין לצום בהריון עתידי. שלוש הפלות  .14
כ,  'ז סי"אליעזר חי-ו ד, יג, ציץבקור חולים כהלכת -ברוך -דוד, יד שאול, סימן ג(, שתי הפלות )פני-)נחלת
תריז(, או הפלה אחת )שו"ת  'יוסף סי-אברהם או"ח תריז, עמ' תשלג, ילקוט-יא, נשמת 'לט סעשש"כ 
 צג(.  'וחקרת או"ח סי-ודרשת

ג(: "כגון שהרופא חושש שהצום עלול  אדר, פ"ו ס"ק-מועדי השנה תשרי ,שלמה-הרש"ז אוירבך )הליכות .15
 לגרום לה להפיל עוברה, שאז צריכה ודאי לאכול גם אם לא הפילה בפעמים קודמות".

הרש"ז אוירבך )שם(: "וכמו כן מי שנתעברה בעזרת סוג טיפולים שע"פ דעת מומחים יש על ידם בשבועות  .16
צריכה לשתות כשחל יוהכ"פ באותן  הראשונים של ההריון סכנת הפלה גדולה יותר מבשאר מעוברות,

 אברהם )שם(.-עובדיה )ימים נוראים עמ' רפז(, נשמת-השבועות פחות פחות מכשיעור". חזון
 קודש )הלכות יום הכיפורים פ"ט הערה כז(. -הר"א נבנצל, בתוך: מקראי .17
ללידה 'שמירת שבת כהלכתה' )שם(: "מעוברת שאחזוה צירים מוקדמים מחמת הצום וקיים חשש  .18

 מוקדמת... לא תצום, אלא תשתה בשיעורים".
 .62הריון ולידה. עמ'  -ספר פוע"ה, כרך שלישי . 19
הכיפורים, -לפיכך אם היא מדממת ביום(: "174כהלכה ח"ב עמ' -הרב פרופ' אברהם שטיינברג )הרפואה .20

ולעתים אף לאכול, אפילו דימום קל, ובעיקר כאשר הדימום בחודשים הראשונים להריון, צריכה לשתות, 
 .61הריון ולידה, עמ'  -ספר פוע"ה, כרך שלישי  וכפי דעת רופא, ועל פי הכרעת מורה הוראה".

הלכה, ימים נוראים, דיני התענית, מעוברות(: "ורק במקרים של היריון קשה במיוחד, -הר"א מלמד )פניני .21
על ידי מבחנה, יש צורך לשאול רופא ירא  או היריון שנמצא בסיכון, וכן בשבועות הראשונים להיריון שנוצר

שמיים, ואם יקבע שיש ספק סכנת נפשות לאם או לעובר, מותר למעוברת לשתות, ועדיף שתשתה 
 לשיעורים". 

יש לציין שהגדרתו להריון בסיכון אינה חופפת להגדרה הרפואית המקובלת, מכיוון שקודם לכן מופיעות  
 חינה רפואית שבהן הוא מחייב בצום מלא.דוגמאות הכוללות הריונות בסיכון מב

(: "דווקא בחודש 59נח, עמ' -הרב ד"ר מרדכי הלפרין, 'דרכו של הגרש"ז בהלכות רפואה ופיקו"נ' )אסיא נז .22
התשיעי בו הצום עשוי לזרז את הלידה, צריכה, לכאורה, להיות חובה לשתות מספיק נוזלים כדי למנוע 

, עקב העליה הממשית ברמת הסכנה הכרוכה בלידה כזו". ראה באותו הגעה ללידה במצב של גרעון נוזלים
 עניין להלן לגבי התופעה המכונה "אפקט יום כיפור". 

שמכיון שקיים ספק אברהם: "ואמר לי הגרש"ז אויערבך זצ"ל -למשל לגבי טיפולי פוריות מעיד בעל נשמת .23
, צריכה מעוברת כזו לשתות לשיעורין במשך השבועות הראשונים...". אכן גם היום מבחינה רפואית בדבר

 אין הוכחה חד משמעית לגבי הקשר בין טיפולי פוריות לבין הפלות בתחילת ההריון. 
קודש )שם( ציטוט של הר"ש ישראלי בנוגע למחלוקת רופאים ביחס לצום בחודש התשיעי -ראה עוד במקראי .24

"אמר שיש להתייחס לכך כמו לכל מחלוקת שבין הרופאים, שרופא אחד אומר להאכיל ורופא אחר או  -
כמה רופאים אומרים שלא להאכיל, וכמש"כ הפוסקים בעניין זה". כלומר לפי הכללים המופיעים בסימן 

 .חולהתריח בשו"ע הנוגעים לדין 
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החל מהחודש החמישי. את דעתו הוא מנמק בחוות דעת של  ,בסכנה גם בהריון רגיל
 :25רופאים עימם התייעץ

זה נידון  ,ואפילו אין האשה מרגישה חולשה ,ייעקר במקום שיש חשש שהולד
ואין צריך לומר  ,כפיקוח נפש והמעוברת חייבת לאכול אפילו ביום הכיפורים

הואיל והוכח שבהרבה מקרים התייבשות עלולה לגרום  .בתשעה באב
יש  ,החל מתחילת החודש החמישי של ההריון ואילך ,להתכווצויות הרחם

אשה בחודש התשיעי כי כל עוד שלא הגיעה שעת וזה כולל גם  ,לחוש לכך
כמובן שביום  ...הלידה בדרך הטבע יש לחוש לכל גורם שעלול להקדימה

ועדיף  ,ר אכילת פרסהכיפורים תשתה פחות מכשיעור ובהפסק כדי שיעו
 26.ואם צריך גם תאכל בשיעורים ,לשתות משקה ממותק

סר את התענית לכל "ק ד( אישראל ח"ז סי' לו ס-ר"י פישר )שו"ת אבןה ,לעומתו
 אשה מעוברת בכל חודשי הריונה:

כבר כתבתי בהגהותי לספר פני ברוך דהיום שנחלשו הדורות ועשרות נשים 
לא צריך גם לשאול לרופא ופשוט דאסורות  ,שצמו הפילו אחרי הצום
ובספר חלק ב' של הפני ברוך יש שם הערות  ,להתענות ביום הכיפורים

כי הוא מחמיר ביוה"כ ומיקל  ,ואינו מובן 27,טענות על זה מהגרא"י ולדינברג
אין הולכין  ןלוקיימא  ,ומסתמא אינו יודע את המציאות ,בספק פיקוח נפש

 בפקוח נפש אחר הרוב... 

עד כדי כך  28,ר"י פישר על סמך המציאות כפי שנגלתה לעיניויסס הבאת שיטתו 
להחמיר  כתבואין צורך בהתייעצות רפואית. כמו כן העובדה שרוב הפוסקים סבר שש
ולקיים  ,ממנו להחמיר בפיקוח נפש לא מנעה ,יריון רגילשה בהיאצום יום הכיפורים לב

 את הכלל של "אין הולכין בפקוח נפש אחר הרוב".

ק בדעה הרפואית בבואם לפסו התחשבו ,שהובאו לעילכל הפוסקים  ,ר"י פישרלפרט 
עבור מעוברות בימינו. מכאן שבפועל ההתייחסות אל המעוברת היא כאל "חולה" 

 

ע הרב אוסר על התענית מחודש חמישי בלבד, בשיחה בע"פ אשר ערכתי עם הרב בשנת תשע"ז שאלתי מדו .25
וענה הרב שהפסק נסמך על המידע שקיבל מהרופאים. הוא הוסיף שאם רופאים יגלו דעתם שישנו חשש 

 לסכנה גם בשלבים מוקדמים יותר של ההריון, אזי הדין יהיה דומה גם מתחילת ההריון.
ור להלן הוא במקרה שאין הוראות דברים אלו מופיעים בסיכום התשובה לאחר הבהרה ש"כל האמ .26

 מפורשות מרופא, אבל אם יש הוראות כאלה צריך לנהוג כהנחיית הרופא".
 אליעזר )ח"יז סי' כ ס"ק ד(. שורש המחלוקת ביניהם הוא האם צום גורם להפלות.-עיין שו"ת ציץ .27
קיץ תשנ"ב, שוחחתי על כך (: "ב58נח, עמ' -לגבי ידיעת המציאות העיד הרב ד"ר מרדכי הלפרין )אסיא נז  .28

חד  תשובתו היתה . עם הגר"י פישר שליט"א, ושאלתיו מדוע הוא עומד על דעתו למרות הנתונים הנ"ל
משמעית: בעיניו חזה נשים רבות שאיבדו את עוברן כתוצאה מהצום. משום כך, למרות חוות דעת רפואיות 

. לגבי עדויות מחקריות בדבר הקשר בין מנוגדות, חייבים למנוע צום מנשים מעוברות לפני החודש התשיעי"
גם בארץ וגם  -בצום אברהם: "ואדרבא יש הוכחות ממחקרים שבוצעו בנשים -נשמתהצום להפלות כתב 

בחוץ לארץ שאין כל הבדל בין מספר ההפלות ביוהכ״פ ומיד אחריו לעומת מספר ההפלות בנשים הרות 
במשך כל השנה )בכל חודשי ההריון( וכן בנשים הרות בזמן שצמות לעומת אלה שאינן בצום". משפט זה 

עמ'  [תשס"ד]פורים" )אסיא ט הושמט מפסקה זהה העוסקת בנושא צום מעוברות במאמרו "חולה ביום הכ
אברהם ללא ציון -(. ואכן בשיחה עם הרב פרופ' אברהם ציין בפניי שמאמרים שהוזכרו בספר נשמת107

שנה, ייתכן שהיה מדובר במחקרים  40-מקורם אינו ידוע. מכיוון שהספר פורסם לפני כ -שמות כותביהם 
ינו. בעקבות הדברים ערכתי חיפוש במאגרי ישנים אשר אינם עומדים בסטנדרטים המקובלים למחקר בימ

 מידע מקצועיים, אך לא מצאתי מחקרים רפואיים שפורסמו ובדקו את הקשר בין צום להפלות. 
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ריון י. אמנם מקובל לומר שההערכה רפואיתאשר רק לגביו נדרשת  ,מבחינה הלכתית
וכי  ,ריון מתבצע על ידי צוות רפואי וסיעודיימעקב ההכיום אך העובדה ש ,אינו מחלה

בחברה המודרנית לידה לוריון יהיחס לה מלמדת כי ,הלידות מתקיימות בבתי חולים
ריון לבין "חולה" מבחינה הלכתית יהינו כאל סוגיה רפואית. לפיכך הקישור בין ה

העמדה הרפואית העדכנית היא שכל ההריונות טומנים  ,מתקבל על הדעת. כמו כן
ריון בסיכון יריון בסיכון נמוך לבין היכאשר החלוקה היא בין ה -בחובם סיכון כלשהו 

  :בהגדרה 29.גבוה

בהעדר מידע מוקדם לגבי סיכון לבריאות  ,היריון הוא בחזקת סיכון נמוך
  30.מהלך התקיןבאו אם לא חל במשך ההיריון שינוי ו/האם והעובר 

 ,מחלות רקע של האם )כגון יתר לחץ דם ריונות בסיכון גבוה כוללות:דוגמאות לה
או מחלות  ,(31לידה מוקדמת בעבר ,היסטוריה מיילדותית )כגון הפלות חוזרות ,סכרת(

נראה ששורש  ,הפרעה בצמיחת העובר(. אם כן ,בהריון הנוכחי )כגון רעלת הריון
ריון יבצום בהמחלוקת הפוסקים אינה הלכתית כי אם מציאותית; מהי מידת הסכנה 

והאם היא קיימת גם בהריונות בסיכון נמוך. שאלה זו הינה בראש ובראשונה שאלה 
לצורך התמודדות עימה אסקור את הספרות המקצועית בנושא וכן את עמדתם רפואית. 

 של רופאי ורופאות נשים בארץ בשאלה זו.

 32סקירת ספרות רפואיתג. 

והימנעות מאכילה. כתוצאה מכך הצום  שתייהצום מכיל שני מרכיבים: הימנעות מ
 מפעיל מנגנוני התמודדות של הגוף בשני אפיקים:

 ,התייבשות היא מצב של חסר בנוזלים 33.וריכוז שתן בשל התייבשותמיעוט שתן  .1
סחרחורת  ,ירידה בלחץ הדם ,כאבי ראש ,הם חולשההאפשריים ותסמיניה 
 והתעלפות.

הפעלת מסלולי ניצול אנרגיה חלופיים בשל מחסור בגלוקוז )מולקולה חד סוכרית  .2
המהווה מקור אנרגיה זמין לתאים(. מאגר הגלוקוז נמצא בכבד ולרוב מנוצל במהלך 

)לאחר  . מחסור בפחמימות בתזונה לתקופה ארוכה יותר משעות השינה'צום הלילה'
ת שומן ובכך ליצירת גופי קטו בדם גורם לפירוק חומצו ,תום מאגר הגלוקוז בכבד(

)קטוזיס(. גופי הקטו מהווים אנרגיה זמינה עבור תאי המוח אך הצטברותם עלולה 
 )קטואצידוזיס(. pH -ולירידה מסוכנת ב  לגרום לעליה בחומציות הדם

 

פעמים רבות האבחנה ביניהם מתגלה רק בדיעבד, כגון במקרה של אישה בהריון ראשון שילדה בלידה  .29
בסיכון נמוך", אך למפרע הסתבר שהיא הייתה עד הופעת הצירים נחשב ההיריון " - 28מוקדמת בשבוע 

 בסיכון ללידה מוקדמת.
נייר עמדה", האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה,  -"ניהול מעקב אישה הרה בהיריון בסיכון נמוך ראה  .30

 .2018מאי 
שציינו פרט לידה מוקדמת בעבר מעלה את הסיכון ללידה מוקדמת בהריון הנוכחי, אך לא מצאתי פוסקים  .31

זה כשיקול להקלה בצום. יש לזכור כי לעיתים אנשי ההלכה אינם חשופים לכל פרטי המקרה, כגון האם 
 האישה ילדה מוקדם בעבר, האם מדובר בהריון לאחר טיפולי פריון וכדומה.

חלק מהמאמרים בסקירה זו עוסקים ביום כיפור וחלקם בצום הרמדאן, אשר מצד אחד קצר יותר במשך  .32
מן הצום אך מצד שני נמשך חודש ימים רצופים. לפיכך להסקת מסקנות מצום הרמדאן לעניין יום כיפור ז

 ינו במפורש. העוסקים בצום הרמדאן יצומאמרים בשל כך יש צדדים לכאן ולכאן )להקל ולהחמיר(. 
צמים ביום  שעות, וכן בקרב 16–12תופעה זו הודגמה בקרב צמים בחודש הרמדאן, שבו משך הצום הוא  .33

 שעות. 25כיפור, שבו משך הצום הוא 
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נפח הנוזל  רגיל ריוןיבנשים הרות יש למנגנונים אלו השלכות ייחודיות. במהלך ה
עד כדי תוספת של כליטר וחצי לקראת הלידה. אובדן נוזלים  ,)פלזמה( בכלי הדם עולה

עלול לגרום לירידה באספקת הדם ו ,פוגע במנגנון זהריון יבשל התייבשות במהלך ה
לירידה חדה בלחץ הדם ולהתעלפות. כמו כן נשים רבות בהריון סובלות  ,לעובר

ועלולות לגרום להתייבשות קשה יותר.  ,ידי צוםמבחילות והקאות המוחמרות על 
מופעלים ביתר בהיעדר פחמימות המנגנונים המטבוליים של פירוק חומצות שומן 

ריון. מחקרים מצאו שצום גורם לרמות סוכר נמוכות יותר ורמות קטונים יבמהלך ה
תאומים תופעה זו אף  בהריונות 34.גבוהות יותר בנשים הרות לעומת נשים לא הרות

אך בקרב  ,קטוזיס קל אינו מזיק לאדם בוגר ובריא 35.מוגברת בהשוואה להריונות יחיד
אשר מסכנת את חיי  36לקטואצידוזיסבמידה רבה יותר נשים הרות הוא עלול להתפתח 

קטוזיס ואף האם והעובר. ידוע שנשים החולות בסכרת בהריון ובשל כך סובלות מ
סובלות מסיבוכי הריון כגון הפלות ומומים עובריים. אמנם לא הוכח  ,קטואצידוזיס

אך מחקרים עקיפים מעלים חשד לפגיעה  ,קשר ישיר בין קטוזיס לנזק עוברי
 37.בהתפתחות המוחית של העובר

ציבור קרב ההוא תופעה מוכרת בקרב הצוותים הרפואיים וב 'אפקט יום כיפור'
עקב הימנעות מפעולות  ,ה ירידה במספר הלידותהרחב. על אף שבדרך כלל בימי חג ישנ

ביום כיפור או ביום  ,וניתוחים קיסריים מתוכננים 38מתוכננות כגון השראת לידה
לתופעה זו קשור  יםההסבראחד  39.שלמחרת ישנה עליה במספר הלידות הממוצע

 eoi (ente oe  Ater it itnA) בהתייבשות. התייבשות גורמת להפרשת ההורמון
לרכז את השתן ולמנוע איבוד נוזלים נוסף. הורמון זה דומה בצורתו ובתפקודו שמטרתו 

כאשר  ,וגורם להתכווצויות ברחם ולצירי לידה. מצד אחד -להורמון האוקסיטוצין 

 

34. Tyson JE, Austin K, Farinholt J, Fiedler J. Endocrine-metabolic response to acute starvation 
in human gestation. Am J Obstet Gynecol. 1976 Aug 15;125(8):1073-84.  

Metzger B, Vileisis R, Ravnikar V, Freinkel N. “Accelerated starvation” and the skipped 
breakfast in late normal pregnancy. The Lancet. 1982 Mar 13;319(8272):588-92. 

35. Luke B. Nutrition and Multiple Gestation. Semin Perinatol. 2005 Oct;29(5):349-54 
36. Frise CJ, Mackillop L, Joash K, Williamson C. Starvation ketoacidosis in pregnancy .Eur J 

Obstet Gynecol Reprod Biol. 167 (2013) 1-7.  
37. Rudolf MC, Sherwin RS. Maternal ketosis and its effects on the fetus. Clin Endocrinol 

Metab. 1983 Jul;12(2):413-28.  
Sussman D, van Eede M, Wong MD, & al. Effects of a ketogenic diet during pregnancy on 

embryonic growth in the mouse. BMC Pregnancy Childbirth. 2013;13:109. 
 הקדמת מועד הלידה מסיבות רפואיות )מכונה גם "זירוז לידה"(. .38

  .306-7 :(7)102;1 .1982אפריל  ,הרפואה .על מספר הלידות בימי כיפור בארץ .א ,כהן .39
Kaplan M, Eidelman AI, Aboulafia Y. Fasting and the precipitation of labor. The Yom 

Kippur effect. JAMA. 1983 Sep 9;250(10):1317-8. 
על מספר הלידות במועד בקרב  כיפור-מחקר השוואתי של השפעת צום יום .מזור מ ,מימון א ,א ,וויזר 

 .745-8:(11)132;1 .1997יוני  ,הרפואה .יהודיות ובדואיות
 Lurie S, Baider C, Boaz M, & al. Fasting does not precipitate onset of labour. J Obstet 

Gynaecol. 2010 Jan 1;30(1):35-7. 
אמנם עפ"י שם המאמר מסקנתו היא שצום ממושך אינו גורם ללידה, אך זוהי מסקנתו בעקבות שני ימי 
הצום: יום כיפור ותשעה באב. המחקר לא בדק האם נשים צמו בפועל או לא, וזהו ההסבר המשוער להבדל 

במספר הלידות  היהגורם לעלי 'אפקט יום כיפור'שנצפה בין הצומות. לגבי יום כיפור בפני עצמו הודגם 
 למחרת.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherwin%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6347453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6347453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6347453
https://www.ima.org.il/medicine/Download.aspx?fi=12668
https://www.ima.org.il/medicine/Download.aspx?fi=12668
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בזמן  ,מצד שני 40.אין סיכון בהקדמת לידתםלכאורה  ,במועדמדובר בעוברים בשלים 
לידה הגוף זקוק לאנרגיה זמינה בכמות רבה. התחלת תהליך הלידה מתוך מחסור 

התייבשות  41.עלולה לגרום לסיבוכים בלידה ולסכן את היולדת ,בנוזלים ובפחמימות
 בזמן הלידה עלולה גם לפגוע באספקת הדם לרחם ולהאטות בדופק העובר.

אשר לעיתים גורמת ליילוד להריון מוגדרת לידה מוקדמת,  37לידה לפני שבוע 
 17מעל  היעדר אכילהמחקרים בבעלי חיים בהריון גילו שסיבוכים שאינם הפיכים. 

שני  42.ברמות הסוכר בדםקלה ככל הנראה בשל ירידה  ,מוקדמים לצירים גורם שעות
בבני אדם הראו  מוקדמת ללידהמחקרים קליניים שבדקו האם צום מעלה את הסיכון 

 ,ומצא קשר בין צום ללידה מוקדמת 43תוצאות סותרות; אחד בדק את צום יום כיפור
שני המחקרים סובלים  44.ואילו השני בדק את צום הרמדאן ולא מצא קשר מובהק

כך שקיים קושי בהסקת מסקנות חד  ,מחסרונות מתודולוגיים מבחינת תכנון המחקר
רמדאן מצאו ירידה בכמות מי צום הים הרות במשמעיות מהממצאים. מחקרים על נש

אך מחקרים אחרים לא  ,בבדיקות אולטראסאונד 46ובתנועות נשימת העובר 45השפיר
או על תוצאות הלידה.  47מצאו השפעה מזיקה של צום ביחס למשקל העובר בלידה

 
כרוכה בעליית  38–37מוגדרת לידה במועד, אך כיום ידוע שלידה בשבועות  37. לידה המתרחשת החל משבוע 40

. בעניין זה כותב הרנ"א 40–39הסיכון לסיבוכים ביילוד )קצרי טווח וארוכי טווח( ביחס ללידה בשבועות 
אשה בחודש התשיעי, כי כל עוד שלא הגיעה שעת הלידה  רבינוביץ' )שו"ת שיח נחום סימן לו(: "וזה כולל גם
 בדרך הטבע יש לחוש לכל גורם שעלול להקדימה".

41. Maharaj D.  Eating and drinking in labor: Should it be allowed? Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol. 2009 Sep 1;146(1):3-7. 

: "לידה במצב של התיבשות קלה כלאחר (59נח עמ' -אסיא נז)דברים דומים כתב הרב ד"ר מרדכי הלפרין  
מהווה הגדלה ממשית של  -ליטר נוזלים עם סכנה לאיבוד ליטר נוסף  3–1צום, לאחר איבוד מוקדם של 

סכנת החיים של היולדת... צריך לזכור כי האפשרות לטפל בהצלחה בהחמרת מצב פיקוח נפש של היולדת 
ה בזמן הלידה". כלומר האפשרות להשלים את החסר באמצעות עירוי אינה מבטלת את עצם מצב הסכנ

  נוזלים אינה מתירה להיכנס למצב פיקוח נפש מלכתחילה.
42.Binienda Z, Massmann A, Mitchell MD, & al. Effect of food withdrawal on arterial blood 

glucose and plasma 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2α concentrations and 

nocturnal myometrial electromyographic activity in the pregnant rhesus monkey in the 
last third of gestation: A model for preterm labor? Am J Obstet Gynecol. 1989 Mar 

1;160(3):746-50 
43. Shalit N, Shalit R, Sheiner E. The effect of a 25-hour fast during the Day of Atonement on 

preterm delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Aug 13;28(12):1410-3. . 
ראה דעות שונות לגבי הסקת מסקנות ממאמר זה לגבי השלכות צום על לידה מוקדמת במאמרו של הרב  

 (.48–43ח(, עמ' "המעין נח,א )תשעהרב אריה כץ ) (, ובתגובת84–71עמ'  [תשע"ז] משה צוריאל )תחומין לז
44. Awwad J, Usta I, Succar J, & al. The effect of maternal fasting during Ramadan on preterm 

delivery: a prospective cohort study. BJOG Int J Obstet Gynaecol. 2012 Oct 1;119(11):1379-86. 
45. Seckin KD, Yeral MI, Karslı  MF, Gultekin IB. Effect of maternal fasting for religious beliefs 

on fetal sonographic findings and neonatal outcomes. Int J Gynecol Obstet. 2014 Aug 
1;126(2):123-5. 

46. Mirghani HM, Weerasinghe SD, Smith JR, Ezimokhai M. The effect of intermittent maternal 
fasting on human fetal breathing movements. J Obstet Gynaecol. 2004 Jan 1;24(6):635-7. 

(, 172כהלכה )חלק שני עמ' -הובא על ידי הרב פרופ' אברהם שטיינברג, בספרו רפואהשמחקר לדוגמא, ה .47
להערכתי לא ניתן להסיק  במהלך ההיריון.כמקור לאמירה שצום אינו מזיק ליילודים שאימותיהם צמו 

מסקנות ממאמר זה לגבי צום יום כיפור אשר אורכו יממה אחת, והסכנות האפשריות בו אינן כוללות פגיעה 
 במשקל היילוד בלידה.
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בסקירת הספרות שערכתי לא מצאתי התייחסות להשפעת הצום על מספר ההפלות או 
 על הסיכון לכך. 

השפעות מזיקות  ןמסקנת סקירת הספרות המקצועית היא שלצום בהריון ישנ
העלולות כל אחת מהן לגרום לפגיעה  ,כגון קטוזיס מוגבר וצירים מוקדמיםמוכחות 

לא הצליחו להוכיח השוואתיים קליניים מחקרים  ,באשה ההרה או בעובר. מאידך
בין היתר בשל היותם מחקרים עקיפים ולא  ,תוצאות הריון שליליות מובהקבאופן 

 רנדומליים. 

שכדי  ,'דעת המומחים'מקור ידע אפשרי נוסף בהיעדר מחקר מבוקר ורנדומלי הינו 
נה התקבלו מאה ושמו 48.לאתרה ערכתי סקר רופאי ורופאות נשים בארץ בנושא זה

מומחים.  84.3% -מתמחים ו  11.1% ,גברים 54.6% ,נשים 45.4%מתוכם  ,תשובות
בין  ,הרופאים נשאלו מה תהיה המלצתם לאשה הרה המבקשת לצום ביום כיפור

  50.( ובין בהמשכו )בשליש השני והשלישי(49בתחילת ההריון )בשליש הראשון

מהרופאים ענו שאין מניעה  51.9% ,בקרב כלל הרופאיםהתוצאות היו כדלהלן: 
 42.6% ,כלומר שמבחינה רפואית ניתן לצום. לעומתם ,בשליש הראשוןלצום 

בהמשך ההריון מומלץ מבחינה רפואית בתקופה זו.  מהרופאים ענו שהצום אינו
שענו  59.3%מהרופאים סברו שאין בעיה לצום לעומת  32.4%החלוקה שונה; רק 
אך חלק  ,הנשים בהריוןרופאים ענו באופן גורף עבור כלל הרוב  51.שהצום אינו מומלץ

 50% -כ וך לבין נשים בהריון בסיכון גבוה;בחינו בין נשים בהריון בסיכון נמה
סייגו את תשובתם  ,אין מניעה לצום ביום כיפור בשליש שני ושלישישמהרופאים שענו 

 שמדובר בהריון בסיכון נמוך או ללא גורמי סיכון ללידה מוקדמת. 

מהרופאים ענו כי  51.1%בפילוח הנתונים בקרב רופאים מומחים התוצאות דומות; 
סברו  32.6%אך בשליש השני והשלישי רק  ,אין מניעה רפואית לצום בשליש הראשון

ורתיים ודתיים )להלן דתיים( תמכו יותר שהצום אפשרי מבחינה רפואית. רופאים מס
 64.7% -לעומת עמיתיהם החילונים. בשליש הראשון  ,בעמדה שהצום אפשרי בהריון

מקרב הדתיים  53.1% -ובהמשך ההריון  ,מקרב החילונים 47.5%מקרב הדתיים לעומת 
מקרב החילונים סברו שאין בעיה רפואית לצום. מקום העבודה של  24.6%לעומת 
נצפה גם במתאם עם הייעוץ הרפואי. יותר רופאים בירושלים ענו שאין מניעה הרופא 

 

48. Adler Lazarovits C, Weintraub AY. Physicians attitudes and views regarding religious 

fasting during pregnancy and review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 

2019 Feb;233:76-80. 
ועד  14משבוע  -)עפ"י חישוב מוסת אחרונה(, שליש שני ושלישי  13עד סוף שבוע  -שליש ראשון בהריון  .49

 הלידה.
ואשה הרה מעוניינת לצום בצום יום הכיפורים בשליש ראשון, מה . נוסח השאלות בסקר היה: "במידה 50

", "במידה ואשה הרה מעוניינת לצום בצום יום הכיפורים בשליש שני או שלישי, מה תייעץ/י ?תייעץ/י לה
חלק מההערות כללו הסתייגות שהתשובה נוגעת להיריון  -". בנוסף ניתן מקום להערות בשפה חופשית?לה

)כמתואר בגוף המאמר(, חלקן הוסיפו הערה לגבי הפסקת הצום במידה והאשה אינה  בסיכון נמוך בלבד
 IQ -חשה בטוב, וחלקן סיפקו הסברים בדבר המנגנון המשוער לגרימת נזק ע"י צום )כגון קטוזיס ופגיעה ב
ית", עתידי(. מעניין לציין שאפשרויות המענה כללו "אין מניעה מבחינה רפואית", "לא מומלץ מבחינה רפוא

שתייה בלבד או שתייה לשיעורין. תשובות אלו  -או "לא יודע/ת", אך לא מעט תשובות נענו בשפה חופשית 
 נכללו בעיבוד הסטטיסטי כאן כ"לא מומלץ מבחינה רפואית", מכיוון שהומלץ נגד צום מלא. 

התקבלו תוצאות  שאר התשובות לשתי השאלות היו לא יודע/ת או תלוי מקרה ספציפי. לגבי צום הרמדאן .51
 דומות.
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מהרופאים בירושלים הגדירו  74.1%-. מכיוון שהארץ לצום יחסית לעמיתיהם בדרום
כנראה שהשפעת מיקום  ,מהרופאים בדרום 31%עצמם דתיים או מסורתיים לעומת את 

 העבודה על ההמלצה הרפואית קשורה בהגדרה הדתית של הרופא.

גיון יסיון מקצועי אישי ועל הירוב הרופאים הסבירו שתשובתם מבוססת על נ
נשענו על ספרות מקצועית. מעניין לציין כי הן הרופאים שתמכו בצום  41%ורק  ,ביולוגי

 של ספרות מקצועית כהסבר לתשובתם.  בחרו באפשרות ,והן הרופאים שהתנגדו לו

תוצאות הסקר משקפות את המחלוקת הקיימת בקרב הרופאים בשאלה זו. לגבי 
רוב הרופאים ממליצים  -אך לגבי הריון מתקדם  ,השליש הראשון הדעות חצויות

ייתכן וההבדל בין שלבי . גם כאשר מדובר על הריון בסיכון נמוך - 52להימנע מצום
 עובדה שהשפעת הצום על צירים מוקדמים בהריון מתקדם היא ניכרתריון נובע מהיהה

ואילו השפעות הצום בשליש  ,ומוכרת לכל הצוות הרפואי והסיעודי במיוני נשים ויולדות
לגבי השפעת הצום המקצועי אינן גלויות לעין. כמו כן המידע הן תיאורטיות והראשון 

 שאלת אינו בנמצא. תכנון מחקר שיענה על ,ריוןיעל הפלות אשר רלוונטיות לתחילת הה
ודאי אינו צפוי להתבצע באופן  השפעת הצום על שיעורי ההפלות או הלידות המוקדמות

רופאים קובעים את  ,בהיעדר מידע מבוסס יותר 53.בשל מגבלות מעשיות ואתיות
המידע בספרות לגבי קטוזיס מוגבר בצום כגון  ,הנמצא בידם מידעההמלצתם על סמך 

 המחקרים ,בספרות ובמציאות השפעת הצום על הופעת צירים מוקדמים ,ריוןבה
לא קיימת מסקנה  ,סיונם האישי. לפיכךיעל סמך נאו  העקיפים לגבי לידות מוקדמות

וישנה שונות רבה בקרב  ,מוסכמת בקרב הרופאים בשאלת הסיכון הנגרם מצום בהריון
 הרופאים לגבי עמדתם בסוגיה זו.

 רפואית-הלכתיתמסקנה ד. 

למחלוקת הרופאים שמתבטאת בתוצאות הסקר לעיל ישנן כמובן השלכות 
אך בשל  ,אמנם רוב הנשים המעוברות בריאות וחשות בטוב לפני הצוםהלכתיות. 

המתייחסת גם אל הריון רגיל כאל הריון בסיכון כלשהו  הגישה הרפואית הנוכחית
סיכון בהריון על פי הידע ה להגביר אתובשל העובדה שצום עלול  ,)"הריון בסיכון נמוך"(
בהתאם  54.הצעתי היא לפסוק למעוברת לנהוג לפי דיני "חולה" ,הרפואי הקיים בידינו

)או"ח  בשו"עכללי הפסיקה לחולה כאשר קיימת מחלוקת רופאים מפורטים  ,לכך
 :(ה-ב ,תריח

אותו. הגה:  מאכילין ,צריך אומר: אינו אחד ורופא ,אומר: צריך אחד רופא
 כנ"ל. מקצתן בקיאין יותר קצתן ואפילו ,שנים נגד לשנים הדין והוא

 החולה ואפילו ,צריך אומרים: אינו מאה אפילו ,אומרים: צריך שנים אם
 . צריךאומרים:  ששנים מאחר אותו מאכילים ,צריך שאינו עמהם אומר

 

ייתכן שזוהי הסיבה שהרנ"א רבינוביץ' פסק למעוברות לשתות רק החל מהחודש החמישי ואילך, עפ"י דעת  .52
 הרופאים שסברו שרק אז הסכנה ניכרת.

על מנת להוכיח קשר של סיבה ותוצאה בין צום לבין שיעור הפלות או לידות מוקדמות, יש לבצע מחקר  .53
צמות לכאלו שלא צמות, כאשר החלוקה ביניהן מתבצעת באופן רנדומלי )אקראי( ולא ע"י המשוה נשים 

בחירתן לצום. אינני סבורה שוועדת אתיקה במוסד רפואי כלשהו תאשר מחקר מסוג זה, או שתימצאנה 
 נשים המוכנות לצום בהיריון שלא מסיבות דתיות.

ת כאל "חולה" כאשר ההנחיה היא לשתות לשיעורים . כפי שהראיתי לעיל, רוב הפוסקים מתייחסים למעובר54
. ההצעה כאן היא לפסוק לכל מעוברת עפ"י ייעוץ רפואיבמקרים מסוימים )שאינם זהים זה לזה(, בעקבות 

 דין "חולה". ראה גם דברי רש"י לעיל המשווים בין מעוברת לחולה.
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 .אותו מאכילין ,מסופק והרופא ,צריך אומר: אינו החולה אם

מאכילים  -די ששני רופאים סוברים שיש לאכול  ,כלומר במצב של מחלוקת רופאים
גם כאשר הרופא  ,על אחת כמה וכמה כאשר עשרות רופאים סוברים כך. כמו כן ,אותו

 56כללים אלו תואמים את הפסיקה באיסורי דאורייתא 55.מאכילים -עצמו מסופק 
 : א(,וכפי שכתב הרמב"ם )שבת ב ,על פי הכלל של "ספק נפשות להקל" ,אחרים

וכן אם אמר רופא  ,ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך
מחללין עליו את השבת  ,לחלל עליו את השבת ורופא אחר אומר אינו צריך

 57.שספק נפשות דוחה את השבת

רה שהריחה לאכול בהתאם לידע כפי שחז"ל התירו לעוב ,בהסתכלות רחבה יותר
כך עלינו להתחשב בידע הרפואי בימינו שמלמד על חשש סכנה. פשוט  ,הרפואי בזמנם

כנה במעוברת לא היה מוכח באופן הדבר שאף בימיהם הקשר בין ההתאוות לבין הס
 פיקוח נפש. ספק ואף על פי כן החמירו ב ,דאיו

יעשו זאת  ,או חולה שאוכלים נפסק שעוברהח( -סע' ז ,)שם שו"עבהמשך הסימן ב
 פחות מכשיעור:

 שלא כדי מעט מעט אותם מאכילין 58,החולה את או העוברות את כשמאכילין
 כדי וישהו ,בינונית ביצה כב' שלישי אותו מאכילין לשיעור; הלכך יצטרף
 שיסלקנו כדי היא כמה עצמו בחולה יבדקו ,ביצים; והשתיה ארבעה אכילת
 מספיקים הללו השיעורים שאין ואמדוה ואם לוגמיו... כמלא ויראה אחד לצד
 כל אותו ומשקים מאכילים ,בדבר שנסתפקו או ,כן אומר שהחולה או ,לו

 (.צרכו )מיד

על  ,בעקבות צוםאפשריים שעל מנת להימנע מסיבוכים רפואיים  ,מכל האמור עולה
ונוזלים  ,מספקת תמנע התייבשות שתייהמעוברת לשתות לשיעורין במהלך היום;  כל

המציאות מראה שלא כל המעוברות סובלות  ,בעלי ערך קלורי ימנעו קטוזיס. אמנם
אך בהיעדר יכולת מעשית לדעת מראש מי מהמעוברות בסיכון  ,מסיבוכים בעקבות צום

כאשר אין המלצות אחרות של הרופא  ,חובת המניעה חלה על כולן. באופן מעשי -לכך 

 

 ן שלכל הפחות ספק סכנה יש כאן.בשל העובדה שלא הוכח באופן ודאי שצום גורם לסכנה, ניתן לטעו .55
"הא דבעינן  ה פחות מכשיעור, אין מדובר על איסור כרת:ימכיוון שבהמשך הסימן יובהר שמדובר על שתי .56

 (. איכא בכל שהוא" )שו"ע או"ח תריב,ה ]=מדאורייתא[ שיעור היינו לחיוב כרת או חטאת, אבל איסורא
-מוכר כך בעבר( הוא המקרה של "סכנת איבר", ראה שו"ת ציץ. דוגמה נוספת לספק פיקוח נפש )שלא היה 57

קונטרס משיבת נפש פ"י(: "והנה כהיום אומרים הרופאים שכמעט אין לך סכנת אבר  -אליעזר )ח"ח סי' טו 
שלא כרוך בזה גם סכנת כל הגוף, ע"י הרעלה וכדומה, וכנראה שנשתנו בזה הטבעים... ומחללין עליו את 

לו באיסור דאורייתא ע"ש...ועל כן כיון שהרמב"ם ראה שדינים אלו תלויים כפי טבעי השבת ע"י ישראל אפי
...". נראה שגם בנידון דידן יש לדחות ותלוי באמירת הרופאיםבני אדם לכן א"א לפסוק בהן הלכה קבועה 

 איסורי דאורייתא מפני חשש הסכנה שלא היה מוכר בעבר, עפ"י אמירת הרופאים בימינו.
השו"ע ורוב הפוסקים היא לחייב חולה באכילה לשיעורין, אך דעת הרב חיים סולוביצ'יק מבריסק שיטת  .58

היא להתיר לחולים לאכול כרגיל: "המעוברת אינה חולה כלל ואין בה סכנה כלל, אלא שאם לא תאכל תוכל 
ה שאין כן חולה לבוא לידי סכנה, ומכיון שדי לה בפחות מכשיעור, למה נאכילה יותר והיא איננה חולה? מ

בהלכה מאת הרב שלמה יוסף -שכבר הוא מסוכן בעצם, והאכילה מועילה לו..." )ציטוט מתוך המועדים
זווין, עמ' צה(. הסבר זה תואם את דברינו לגבי כלל המעוברות שאינן בסכנה כרגע, אך צום עלול לגרום 

באיסורים? אדרבה, אני מחמיר  לסכנה עתידית. בהקשר זה מוכרת אמירתו המפורסמת: "כלום אני מקיל
 בפיקוח נפש"... )שם(.
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ותכולת  ,לאורך יממת הצום הינה כשלושה ליטריםהמומלצת  שתייהכמות ה 59,המטפל
 50% -ו ,מיץ סחוט טבעי 50%הנוזל צריכה להכיל סוכרים וחלבונים )למשל שילוב של 

יש לוודא מראש שכמות  60.או תכשיר ייעודי להשלמת תזונה דוגמת "אנשור"( ,חלב
האשה על ידי מדידת שיעור "מלוא לוגמיו" של  ,השיעורים מגיעה לכמות זו ביממה

 61.ופסיקה לגבי המרווח בין השיעורים בהתאם

הינה הקשר בין  ,תוצאה נוספת של סקר הרופאים שקשורה לפסיקה ההלכתית
כך שרופאים דתיים נוטים יותר  -הגדרתו הדתית של הרופא לבין המלצתו הרפואית 

להמליץ בעד צום. תוצאה זו מסבירה ככל הנראה את ההנחיה הנפוצה להתייעץ בנושא 
 הוא אפילו ,בקי רופא שם יש ש"אם שו"עעל אף דברי ה ,רק עם רופא ירא שמים זה

פיו". את המקור להנחיה זו ניתן למצוא בדברי  על אותו מאכילין כוכבים... עובד
 :א(,)תריח הלכה-הביאור

: ישראל תפארת בספר כתב ,עכו"ם הוא אפילו השו"ע שכתב מה ןיובעני
 חולי דלכל להמנותייהוה שבקיד ראיתי דבעיני ,בדבר להתיישב יש דהאידנא

 מהם שהרבה ישראל רופאי ןילעני יסתכן... גם שכשיתענה תמיד אומרים קל
 מצד מתענים אינם הם וגם שבת ולחלל דברי תורה על לעבור חשודים

 ראות לפי תלוי הדבר עליהם. ובאמת לסמוך יש אם רב צריך עיון אפקירותא
 הענין... את המורה עיני

ה ילרופאים יש נטי א.הסיבה להעדיף רופא יהודי שומר תורה ומצוות היא כפולה: 
ואם כן ניתן לסמוך רק על רופא שמבין גם את  ,לומר על כל חולי קל שהוא מסוכן

 ,רופא יהודי שאינו שומר מצוות כנראה גם מזלזל בצום ובחשיבותו ב.חשיבות הצום. 
 ,מעוברות ,דיני התענית ,)ימים נוראים הלכה-פנינימלמד ב "אולכן מאבד מנאמנותו. הר

נחה להתייעץ רק עם רופאים אשר עמדתם הרפואית וה ,נוסף הוסיף תנאי( 11הערה 
  62:ידועה מראש

מפני שאם  ,שהמדד של יראת שמיים של הרופא אינה מספקת ,יש להעיר
הרופא ששואלים אותו מקבל את דעת הסוברים שרוב המעוברות והמיניקות 

אין קביעתו נחשבת לפי רוב הפוסקים. לפיכך  ,שאיות לשתות ביום הכיפוריםר

 

הצעה זו רלוונטית עבור נשים בהריון בסיכון נמוך, ובכל מקרה היא לא מהווה תחליף לייעוץ רפואי אישי.  .59
ה לשיעורין מספיקה או שמא נצרכת כמות גדולה ימטרות הייעוץ הן בין היתר לקבל חוות דעת האם שתי

כל מקרה לגופו. התייעצות עם הרופא המטפל  -כרגיל  שתייהיעורין או אכילה ויותר, תוספת אכילה לש
 חשובה שבעתיים בהקשר של הריון בסיכון גבוה.

, תזונאית מומחית לנשים [MSc RD]ההמלצות התזונתיות נוסחו בעזרתה האדיבה של הדס רבינוביץ'  .60
ליטר נוזלים מבוססת על ההמלצה הרשמית לכלל הנשים בהריון,  שלושהלשתיית הכללית ההמלצה הרות. 

כליטר נוזלים מתקבל מאוכל,  -שתיה. ביום שאינו יום צום מאוכל ומוכוללת את כמות הנוזלים הנדרשת 
ליטר מים )כך גם על פי המלצות משרד הבריאות(. אשה הרה  שנילכך כ בנוסףולכן מומלץ לשתות 

קטוזיס על פי נתוניה התייבשות והנדרשת למניעת  תר של כמות הנוזליםק יוהמעוניינת בחישוב מדוי
אישי נצרך  ייעוץכן  כמו .האישיים )גיל, שבוע הריון ומשקל( יכולה להתייעץ עם תזונאית באופן אישי

. הנחיות אלו אינן מתאימות לחלבון במקרה של אי סבילות ללקטוז או אלרגיה לחלב לצורך מציאת חלופות
 סוכרת בהריון, שהריונן נחשב בסיכון גבוה.לנשים עם 

בתהליך החישוב יש לקחת בחשבון את שעות השינה בלילה ואת זמן המנוחה ביום, בהם האישה לא יכולה  .61
לשתות. כמו כן, ראוי להתחיל לצום עם שקיעת החמה למשך זמן מה מפני החיוב בצום. לפיכך כמות 

 שעות. 14 -השתייה צריכה להתחלק על פני כ
לא מצאתי תנאי זה במקורות אחרים. על כל פנים מתוך הדברים משמע שישנם רופאים יראי שמים  .62

 החוששים מבחינה מציאותית לסיכונים בכל הריון, עובדה המתבטאת גם בתוצאות הסקר.
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ניתן לסמוך רק על רופא שמסוגל להשיב לפי העמדה שככלל אין למעוברות 
ורק במקרים מעטים של היריון בסיכון יש  ,ומיניקות חשש של סכנה בצום

 .צורך שהמעוברת תשתה או תאכל

פא יתיר לצום בהריון גבוהה יותר כאשר אכן על פי תוצאות הסקר הסבירות שרו
אינה רק בשל  בלבד ההנחיה להתייעץ עם רופא דתיייתכן ש ,מדובר ברופא דתי. אם כן

מעלה את הסיכוי שהצום יותר מבחינה רפואית. מכיוון שהיא גם אלא  ,נאמנותו
מציאות זו יצרה את החשדנות כלפי רופאים אחרים אשר במקרה הטוב זהירים שלא 

יוסף -וכפי שכתב הילקוט ,ובמקרה הרע אף מנסים להכשיל את הציבור ,לצורך
 :ז(,)תריז

נותינו הרבים הם כופרים ובזדון לבם מייעצים להדיח ורוב רופאי ישראל בעו
יותר מעכו"ם. ולכן אם יש רופא ישראל  ,בענין אכילת איסורין ובימי תענית

 יש להתייעץ עמו בדבר.  בודאי דלכתחלה ,ירא ה' ,כשר לפנינו

מונעת מהאשה  ,ההנחיה להתייעץ עם רופא מסוים על פי אמות המידה של הפוסק
היא מבטאת חוסר אמון  ,לקבל את הייעוץ לו היא זקוקה מרופאה האישי. מעבר לכך

שלום עובריהן. השאלה לעמוק ברופאים רבים המטפלים בנשים מתוך דאגה לשלומן ו
וחזקה על רופאי ישראל שהם  63,יות מנוסחת בצורה ענייניתהמופנית לרופא צריכה לה

יענו על פי דעתם המקצועית וללא כוונות זדון. טענה נפוצה נגד רופאים שאינם תומכים 
בצום היא שהמלצתם מושפעת מהחשש להיתבע משפטית. טענה זו רק מחזקת את 

אם ייגרם ש הרופא מודע לכךמכיוון ש ,וכנה העובדה שחשש הסכנה הינו חשש אמיתי
העמדה הרפואית  ,כמו כן 64.לתת על כך את הדין עליו נזק בעקבות המלצתו יהיה

 ,הגורסת שיש להימנע מצום במהלך הריון אינה נחלתם של רופאים חילונים בלבד
-)ילקוט יוסף"י וכך מסכם הר 65.לפיכך אין להסיק שהיא נובעת מזלזול בחומרת הצום

 :יוסף שם(

כי על כל פנים  ,בהכרח יש לסמוך על רופאי זמנינו ,...אבל כשאין רופא כזה
 דבריהם עושים לנו ספק סכנה. וספק סכנה דוחה יום הכיפורים. 

 סיכוםה. 

קיימות  ,מחד אינו חד משמעי.בהריון  הידע הרפואי העדכני לגבי בטיחות הצום
אלו לא הוכחו  ומאידך תהליכים ,ייםעדויות ברורות לתהליכים מזיקים פוטנציאל

. העובדה שעות 25בהקשר של צום באורך  כגורמים להפלה או לידה מוקדמת
שהרופאים עצמם חלוקים במסקנותיהם מקשה עוד יותר על ההכרעה ההלכתית אל 

כעקרון כללי מוסכם  ,מצד שני ביום הכיפורים. שתייהסור החמור של אכילה ומול האי
על  ,. לפיכךאף באיסורי דאורייתא ,ר בספקשאין להקל בהלכות פיקוח נפש כאשר מדוב

 

לשיעורין  שתייההאם  -לגרום לסכנת האם או העובר. אם כן  עלוללדוגמא: האם צום במצב הנוכחי  .63
יה מרובה לפני הצום או מנוחה בזמן הצום יעילים במניעת ימספיקה לצורך מניעת הסכנה והאם שת

 הסיכון.
ועם זאת, בסקר הרופאים )שנענה בצורה אנונימית( רק רופא אחד בחר באפשרות של "חשש מתביעות"  .64

אשר מבטאת את החובה בחרו באפשרות של "חובת הזהירות"  34%כסיבה להימנעות מצום. מנגד, 
המשפטית והמוסרית לנהוג בזהירות במהלך העבודה הרפואית. הגבול בין זהירות לבין זהירות יתר שאינה 

 לצורך הינה הכרעה מקצועית אשר מסורה בידי הרופאים.
 47% -מהרופאים הדתיים והמסורתיים סברו שיש להימנע מצום בהריון בשליש הראשון, ו 35%. אדרבא, 65

 ך לגבי השליש השני והשלישי. סברו כ
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 ,אף העובדה שבמשך דורות רבים רוב הפוסקים החמירו בצום יום הכיפורים למעוברת
 נראה בעיניי שהמידע המוצג במאמר זה מצדיק פתיחה מחודשת של הסוגיה.

פסיקת ההלכה בנושאים רפואיים דורשת התעדכנות מתמדת בידע הרפואי המתפתח 
את כלל  שחייבוהנמנה בקרב הפוסקים  ,"ז אויערבךהרש ף מיום ליום.מדור לדור וא

 ,אדר-מועדי השנה תשרי ,)הליכות שלמהבדבריו שאיר ה ,כלליהמעוברות בצום באופן 
 :66פרטניאפשרות להיתר על סמך ייעוץ רפואי פרק ו סק"ג( 

 ,וכמבואר בשו"ע ,המעוברות חייבות בכל דיני התענית בכל חודשי הריונן
 מלבד כשלדעת הרופא צריכה לאכול ולשתות...

 ובהערות:

שאז צריכה ודאי  ,להפיל עוברה להלגרום  עלולכגון שהרופא חושש שהצום 
 .לאכול גם אם לא הפילה בפעמים קודמות

)דרכו של  בדיונו בשאלת הצום בחודש התשיעי ,הלפריןד"ר מרדכי עיד הרב הוכן 
 :(61עמ'  ,נח-אסיא נז ,הגרש"ז בהלכות רפואה ופיקו"נ

אך בשיחה  ,לצערי לא זכיתי לדון בדברים הללו עם הגרשז"א פנים אל פנים
טלפונית חדשים ספורים לפני פטירתו אמר לי שלדעתו "אין להורות היתר 

יש להתיר לה  ,שתגיע מיובשת ללידה חששאשה שיש לגביה  כלאך  ,כללי
 לשתות פחות משיעור". 

כך  ,ח הרש"ז פתח למציאות בה העמדה הרפואית תשתנהפת ,ייתכן שבדברים אלו
א יש חשש כי הצום עלול לגרום להפלה או לרופ כל מקרה יש לפסוק להיתר כאשרשב

 .לסכנה ליולדת

לידה  ,הפלה ,קטוזיסבמציאות זמננו לא ניתן להתעלם מדעת הרופאים החוששים ל
. תוצאות סקר הרופאים חושפות כי כתוצאה מצום מוקדמת או התייבשות בזמן הלידה

ובמיוחד לאחר השליש הראשון. בין אם הפוסק יתיר  ,חוששים לכךאכן רוב הרופאים 
ובין אם הוא ישקול זאת  ,לשיעורין לכל אשה בהריון בסיכון נמוך באופן כללי שתייה

פסק ההלכה יהלום את  ,בעקבות המלצתו המקצועית של הרופא האישי באופן פרטני
ר"י ם ההלכתית של הרנ"א רבינוביץ' והפסיקתואת  ,חולה ביום הכיפורים בשו"עדיני ה

שניתן  להיזהר מלהתעלם או מלסתור את הייעוץ הרפואי נראה לי שישפישר. כך או כך 
וזוהי גם דרכה של  ,נראה שהיה זהיר בכךאוירבך רש"ז ה . מדיוק דבריו שללשואלת

"ְוִנְשַמְרֶתם  וזמנים שקיומה הוא ,ת ַנְפשֵֹׁתיֶכם"תורה. זמנים שקיומה הוא "ְוִעִניֶתם אֶ 
ד ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם".  ְמאֹׁ

 

ודאי, אולם אם הרופא אומר לכל אישה בהיריון שאסור לה לצום, ממילא אין כאן  כ(:"הערת עורך )א] .66
 ייעוץ פרטני שקשור לאישה שלפניו, ואז אין אפשרות להתייעץ איתו אליבא דהרש"ז אוירבך.

באותה  , ולא בהנחיה כללית.בייעוץ פרטנימדובר  -כאשר רופא מייעץ למטופלת שמולו  :ת המחברתתגוב 
בעבר להימנע מצום, כאשר התשובה נאמרת לאשה  הנשים שילדו מוקדם כלמידה, גם כאשר רופא מייעץ ל

 [מולו זהו ייעוץ פרטני.נמצאת הספציפית ש



 תחומין מ )תש"פ(

 הרב אריה כץ

 ום מעוברות ביום הכיפורים צ

 (העורךתגובת )

לזרוביץ' אינו מייצג גישה חדשה שאינה קיימת כלל -מאמרה של הרבנית ד"ר אדלר
 שבו נעוץ בעיקר בשתי נקודות עיקריות:אצל הפוסקים. אולם החידוש 

. הנימה הפולמוסית החריפה שקיימת במאמר, שטוענת לחוסר לגיטימיות של פסיקה 1
רבנית שאינה מתחשבת עם עמדת הרופא המטפל של האישה בשאלת הצום, זאת גם 
במקום שבו עמדתו של הרופא המטפל איננה קשורה למטופלת שעומדת בפניו, אלא 

 1.בעה מראשהיא עמדה שנק

. פרסום מחקר שאלונים שערכה המחברת על עמדות רופאים בעניין צום יום הכיפורים 2
 ה.למעוברות, ושימוש בו לשם פסיקת ההלכ

שכיוון שיש  ,לפני שנדון בטענות אלו נתייחס לנקודת המוצא שלפיה הולכת המחברת
הרי  ,סימנים שמעידים על כך שצום בהיריון עלול לגרום לנזק אצל נשים מסוימות

ולכן יש להקל בצום יום הכיפורים ולהחמיר  ,ש"אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב"
בפיקוח נפש. המחברת מודה במאמרה שנכון להיום אין אמירה ברורה של העולם 

אולם  ,ם הכיפורים עלול לגרום נזק להיריון תקיןהרפואי ולפיה צום כדוגמת צום יו
יש לקבל את דעת הרופאים שמורים  ,כיוון שגם אין אמירה ברורה הפוכה ,לטענתה

או לכל הפחות לשתות  ,שלא לצום ,גם אם אין בהריונה סיכון מיוחד ,לאישה ההרה
 לשיעורים.

ו בכך לענ"ד דומה שכאן נעוצה נקודת הכשל העיקרית שבמאמר. חז"ל הכיר
מדברי  ,שלעתים יש סכנה בצום של המעוברת )וכפי שהביאה המחברת עצמה במאמרה

שמדין מעוברה שהריחה יש ללמוד לכל מצבי סכנה של המעוברת(. אף  ,הרנ"א רבינוביץ'
כל עוד לא נראה שבהריון מסוים זה קיימת  ,שעל המעוברת לצוםחז"ל הורו  ,על פי כן

ריע של הפוסקים. נכון שבמקרים חריגים ייתכן וכך היא הדרכת הרוב המכ ,סכנה
כל עוד לא  ,אף על פי כן -והצום עלול להזיק לו  ,קיים היריון בסיכון שלא ידוע עליוש

שהרי אין הולכים בפיקוח נפש  ,ידוע שאכן יש חשש ממשי לפיקוח נפש )גם אם הוא קטן
 ."פיקוח נפש"אין כאן הגדרה של  ,אחר הרוב(

 אחת כללית ואחת פרטית בעניין המעוברות: ,בר בשתי טענותאפשר להדגים את הד

אמנם התורה פטרה חולה שיש בו סכנה או מי שהצום עלול לסכן אותו מצום יום  .1
הכיפורים. למרות זאת, ברור שכאשר אנו מדריכים את הכלל לצום, ייתכן שיש 
מישהו שהצום עלול לסכן אותו ואינו יודע זאת, ולכן הוא צם ומסתכן. אף על פי כן, 

דעים על הסיכון ולכן הם בוודאי שלא נאמר שעקב החשש שיהיו כאלו שלא יו
כללית שאין לצום  להורות הלכהיסתכנו )חשש שלעתים אף מתממש בפועל(, יש 

 ביום הכיפורים.

 

 על כך עוד ראה להלן. .1
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המחברת בעצמה ציינה במאמרה פוסקים רבים שכתבו שמעוברת שהפילה עקב  .2
לא תצום יותר כשהיא מעוברת. פוסקים אלו נחלקו אחרי כמה הפלות לא  ,הצום

ם פוסקים ידעו שיש נשים מסוימות שעלולות להפיל בעקבות תצום. דהיינו, אות
הצום, ואף על פי כן לא פטרו את כלל הנשים המעוברות מצום יום הכיפורים, אלא 

 רק את אותן נשים שהוכח שהצום עלול לגרום להן לנזק.

לא כל חשש לסיכון )והמחברת חוזרת על כך שגם אם נאמר שאין הצום גורם  ,דהיינו
נזקים עתידיים אפשריים אינם מוגדרים  -נזקים עתידיים  נםיששייתכן  ,ווילסיכון עכש

אלא דווקא  ,בהלכה כפיקוח נפש( כבר מכניס אותנו לגדר ההלכתי של "פיקוח נפש"
 גם אם הוא בסיכון קטן. ,חשש מבוסס

שמבוססת על דברי הרב ד"ר מרדכי הלפרין.  ,נדגים זאת בעוד טענה של המחברת
 ,ה להציע שכל אישה בחודש התשיעי תשתה ביום הכיפורים לשיעוריןהר"מ הלפרין רצ

מחשש שתגיע ללידה מיובשת והדבר יגרום לה להסתכן. אמנם חז"ל כבר הכירו בסיכון 
 ,ולכן קבעו שברגע שמתחילים סימני הלידה האישה פטורה מן הצום ,של לידה בצום

והיא  ,לא גם אם תשתהאולם הטענה כאן היא שמאזן הנוזלים בגוף לא יספיק להתמ
עקב העובדה שבסוף צום יום הכיפורים יש עומס על חדרי במיוחד  ,עלולה להסתכן

 ויש חשש שעקב העומס לא יספיקו לתת לאישה עירוי נוזלים ראוי. ,הלידה

צריך ללכת ולבדוק כמה  ,הרי שבשביל היתר כללי כזה ,גם אם חששות כאלו קיימים
ו ביום כיפור בסמוך ללידתן ובאו ללידה מיובשות. נשים איבדו את חייהן לאחר שצמ

אינה רלוונטית אם בפועל חשש כזה לא  ,יש חשש רחוק שכזה לסיכוןשהעובדה שייתכן 
 התממש מעולם. 

שאין חוששים לסכנות רחוקות וערטילאיות כל עוד הן אינן  ,כך היא דרכו של עולם
ממשיות. הרי יש גם אנשים שבדרכם לבית הכנסת איבדו את חייהם ל"ע עקב תאונת 

ואף על פי כן לא נאמר  ,וודאי שפיקוח נפש דוחה את מצוות התפילה בציבור ,דרכים
שאין מדובר  יש להתפלל בבית. זאת משום ,שעקב החשש להידרס בדרך לבית הכנסת

 2.בסכנה מוחשית אלא באפשרות תיאורטית )שלצערנו פעמים מתממשת(

 שתייהאפשר לראות את הדברים גם מהמלצתה של המחברת לדאוג לכך שבמהלך ה
לשיעורים ישתו הנשים שלושה ליטרים של מים. מדובר בכמות עצומה של נוזלים, 

זו  ההמלצהמחברת לטענת  שספק רב אם אישה בהיריון שותה אותו במהלך יום רגיל.
ואי אפשר  )בהעדר אכילה( בהקשר של שתייה לשיעורים ,בידי דיאטנית מוסמכת הנוסח

גם במקרים שבהם מניעת  שתייהלדעת כמה המינימום למניעת סיכון )שרק הוא מותר ב

 

לשתות לשיעורים במהלך הצום, לענ"ד גם הפוסקים המעטים שהורו כיום לנשים בשלב מסוים של ההיריון  .2
עשו זאת בעיקר עקב החשש שנשים הרות יצומו גם כשמצבן אינו מאפשר זאת )כגון כשהן בהיריון בסיכון 
גבוה או כשמתחילים סימנים מדאיגים(, והעדיפו פסיקה גורפת לכלל הנשים כדי להימנע מבעיה זו. מרבית 

האישה בסיכון נמוך, אין סיבה שלא תצום, ובלבד הפוסקים סוברים שזו שאלה אישית, ואם הריונה של 
שתהיה מודעת לתחושותיה ולהרגשותיה על מנת להפסיק את הצום, אם אכן יתברר לה שישנה בעיה. 
החשש שמא האישה, שקיבלה הנחיה לצום, תתעקש להמשיך לצום במקרים כאלו, ובכך לגרום לנזק, אינו 

שלא תצום, שכן האחריות )לאחר שפוסק ההלכה מבהיר  מהווה סיבה מבחינת ההלכה לומר לה מלכתחילה
היטב דברים אלו( מוטלת על האישה. בכך גם נקודת המבט של חלק מהרופאים שונה מנקודת המבט 
ההלכתית הרווחת, שכן ישנם רופאים שחוששים שבמקרה של הדרכה מפורטת תיווצר בעיה, והם רואים 

יה גורפת. אולם כאמור, הגישה ההלכתית הרווחת אינה בעצמם אחראים לה, ולכן הם מעדיפים לתת הנח
מכירה בכך שחשש שמא האדם לא ישמע להנחיות ובכך ייכנס למצב של פיקוח נפש, נחשב בעצמו לחשש של 

 פיקוח נפש.
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 'המלצה רפואית'פירושה סיכון(. דברים אלו רק ממחישים את הפער שיש בין  שתייה
 3.וח נפש אמיתייםלבין מקרי פיק

 נדון גם בשתי נקודות החידוש שבמאמרה של המחברת: ,על פי האמור לעיל

לגבי עמדתו של הרופא המטפל באישה. ברגע שעמדת הרופא המטפל איננה תואמת  .1
את עמדת ההלכה המקובלת )דהיינו, שהוא סבור שלכל אישה בהיריון אסור לצום(, 
אין זה רלוונטי שהוא הרופא האישי של האישה. הרי את דעתו המקצועית הוא אינו 

ומר אותה גם במקרה של אומר ביחס למקרה של המטופלת שלפניו, והוא היה א
אישה הרה שאינה המטופלת שלו. לכן לעובדה שהוא מטפל באישה ומכיר אותה, אין 

האישה בפני משמעות ביחס לשאלה של אותה אישה. אכן, לעתים הדבר מעמיד את 
בעיה, שכן הרופא שלה אינו מוכן לייעץ לה באופן אישי. הפתרון הראוי לכך הוא 

יבין שמדובר בסוגיה הלכתית, ויאמר לאישה האם הגינות של הרופא המטפל, ש
מהיכרותו איתה, יש לה מצב סיכון בהיריון זה מעבר לאישה הרה רגילה. הפנייתה 

צריכה להיעשות רק במקרים שבהם הרופא מסרב לשתף  של האישה לרופא אחר
פעולה ואינו מוכן להשלים עם האוטונומיה של האישה להחליט בעצמה שהיא רוצה 

 ולא לרופאה האישי.שלפי פסיקתם היא הולכת לפוסקי ההלכה להישמע 

הוא מחקר השאלונים שבו הראתה שיש אחוז  המחברתכאמור, החידוש העיקרי של  .2
ניכר בקרב רופאות ורופאי הנשים שממליצים לאישה שלא לצום בצום יום 

 הכיפורים.

שאלונים לפני שנדון במחקר עצמו, נאמר שיש בעיה בעצם ההסתמכות על מחקר 
לצורך העניין שלנו. נכון הדבר, וכפי שציינה המחברת, שחולה מאכילים אותו על פי 
חוות דעת של הרופאים, וכשיש מחלוקת ביניהם, הולכים אחרי המקלים אם הם שניים 
או יותר, גם אם כנגדם יש רופאים רבים אחרים. אלא שבמה דברים אמורים? במקרה 

ולפיו נתן חוות דעת מקצועית. מכיוון  ,של החולה המסויםשבו הרופא בדק את מצבו 
 ,אין לנו ברירה אלא להסתמך עליו ,שאת המצב המסוים יכול לבדוק רק הרופא שלפנינו

 להכריע לפי כללי הפסיקה בפיקוח נפש. ,וכשיש מחלוקת בין הרופאים

שונה הדבר במקרה שלנו: הרופא לא בדק את האישה ולפי בדיקתו נתן המלצה )שכן 
הולכים אחרי חוות  ,והרופא ראה שיש סיבה מיוחדת שלא תצום ,זה המדובר אם

דעתו(. אלא נותן אמירה כללית שאינה מתייחסת למטופלת שלפניו )אלא רק כוללת גם 
כל עוד אפשר לבדוק את הנתונים  ,אותה(. במצב כזה אין טעם להתייחס לאמירתו

שאין תוצאות שמצביעות הרפואיים המקובלים בעולם. והרי גם המחברת הודתה 
המחקר היחיד שידוע לי  ,בבירור על חשש סכנה בצום בהריון בסיכון נמוך. למעשה

הוא המחקר  ,שבדק את הדבר מלכתחילה )מחקר פרוספקטיבי ולא רטרוספקטיבי(
שבו בדקו קבוצת  ,(1הערה  57הריון ולידה )עמ'  -המתואר בספר פוע"ה כרך שלישי 

או שהשינויים שמתחוללים בגופן בזמן הצום אינם מגיעים ור ,נשים בצום תשעה באב
)ואכן המעקב ארוך הטווח אחרי אותן נשים הראה שהן  לרמת סיכון לאם או לעובר

. מחקר זה עדיין אינו מספק כדי הגיעו ללידה תקינה במועד המתאים וללא סיבוכים(

 

עוד דוגמה בעניין זה היא דבריה של מחברת המאמר, על המחקרים שדברו על כך שצום גורם להקדמת לידה  .3
עלולים להיות סיבוכים. השאלה ביחס לצום יום הכיפורים  38–37דוע שגם ללידות בשבוע במועד, שכיום י

סיבוכים, אלא היא צריכה להיות: האם ידוע לנו על מקרים של פטירת  37אינה האם יש ללידה בשבוע 
 תינוק עקב העובדה שאימו צמה ביום הכיפורים ולכן ילדה בשלב הזה.
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כדי לטעון  אולם ,שכן הוא נעשה על קבוצה קטנה יחסית של נשים ,לקבוע מסמרות
 יש להביא הוכחה נגדית ולא להסתפק בחשש כללי. ,אחרת

 ,אולם גם אם נאמר שאכן אמירתם של רופאים רבים יכולה לשנות את התמונה
לענ"ד יש כמה וכמה כשלים בעצם המחקר שמקשים על היכולת לפסוק הלכה לפי 

 תוצאותיו:

הרופאים נשאלו בשאלון האם הם ממליצים  -בראש ובראשונה שאלת המחקר  א.
ריון לצום תוך אבחנה בין שלבי ההיריון השונים. שאלה כזו אכן טובה ילאישה בה

מבחינה רפואית, אולם מבחינה הלכתית אין לה כל ערך. ודאי שמבחינה רפואית 
שעות אינו מומלץ לאף אדם, בוודאי שלא לאישה בהריון. אולם גם  25-צום של כ
ין בו סכנה לא מומלץ לצום כל עוד הצום לא יגרום לו לסכנת חיים, ואף לחולה שא

על פי כן הוא חייב בצום. כדי ללמוד את דעתם של הרופאים בנושא המדובר היה 
צריך לנסח את השאלה באופן אחר: האם לדעתך צום יום הכיפורים בהיריון עלול 

ינת אותנו מבחינה לגרום לפטירת העובר או היולדת? זו השאלה היחידה שמעני
 הלכתית.

שאלת המחקר גם לא חילקה בין היריון בסיכון גבוה להיריון בסיכון נמוך. אמנם  ב.
בתשובות שצוינו היו שחילקו בין המקרים השונים, ולפי זה יוצא שמי שלא חילק 
סבר שאין לצום כלל, גם לא בהיריון בסיכון נמוך. אולם ייתכן שיש מהאומרים שלא 

ים לכך שאין סיכון בצום בהיריון בסיכון נמוך, אלא שהם מעדיפים לצום, שמודע
 לתת המלצה גורפת, מחשש שבטעות גם אישה בהיריון בסיכון גבוה תצום.

מעבר לכך, ההדרכה ההלכתית לאישה בהיריון שצמה ביום כיפור היא להשתדל  ג.
יותר , שכן מבחינה הלכתית הצום חשוב לשהות במנוחה כמה שיותר ובמקום מוצל

הליכה לבית . אפשרות כזו, דהיינו לחלק בין המלצה שלא לצום במקרה של מתפילות
אפשרות כה תכנסת, תפילות וכדומה, לבין מקרה שבו האישה במנוחה, כלל לא הועל

לרופאים. זה הבדל מהותי שבין צום בסתם יום עבודה רגיל לבין יום שבו נמצאים 
 במנוחה.

בר שבמקרים שבהם האישה חשה ברע במהלך הצום בנוסף לאמור לעיל, הוזכר כ ד.
)מעבר לחולשה הכללית שיש לכל אדם במהלך צום ממושך(, ההדרכה ההלכתית 
המקובלת היא לומר לה להתחיל לשתות בשיעורים. מבחינה רפואית, לא כל רופא 
מוכן להטיל את האחריות על האישה שהיא זאת שתחליט מתי היא אכן מרגישה לא 

זה להתחיל לשתות. אולם מבחינה הלכתית, כל עוד המצב הבעייתי טוב ובאופן כ
אינו לפנינו )הגדר בהלכה "חולה לפנינו"(, אין היתר שלא לצום מחשש שהמצב 
הבעייתי יגיע, ורק כשהוא מגיע אז יש להפסיק את הצום. זהו הבדל נוסף שבין 

, בשאלון חשיבה רפואית מקובלת לבין ההגדרות ההלכתיות המקובלות. בכל אופן
עצמו לא ניתנה האפשרות להשיב על יכולת להתחיל צום תוך הפסקתו במקרים שיש 

 חשש לבעיה.

מחברת המאמר הלינה על העובדה ולפיה יש פוסקי הלכה שמבקשים להפנות את  ה.
האישה דווקא לרופא ירא שמיים. אולם דווקא מתוצאות המחקר שערכה, מובנת 

יא שיש פער לא מבוטל בין גישתם של רופאים גישתם של אותם פוסקים. העובדה ה
לבין גישתם של רופאים שאינם כאלו. אם מדובר  נשים מעוברות דתיים לצום

האם הצום מסכן את חיי האישה והעובר, לא היינו מצפים  -בשאלה מקצועית בלבד 
היינו שלמצוא שום הבדל בין רופאים דתיים לבין שאינם כאלה. אדרבה, ייתכן 

וא יותר רופאים דתיים שממליצים שלא לצום, שכן הם מודעים לכך צריכים למצ
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וח נפש דוחה את הצום, ואילו רופאים שאינם דתיים לא בטוח שיודעים זאת. יקשפ
העובדה שיש פער כל כך גדול בין רופאים דתיים לשאינם כאלו אומרת דורשני, 

 ומלמדת שלא תמיד השיקולים הם רק ידע מקצועי טהור.

נוסף שישנו במחקר השאלונים הוא שאין לנו דרך לדעת האם יש קשר בין חיסרון  ו.
רמת המומחיות של הרופא לבין תשובותיו. לא כל רופא נשים, גם אם הוא מומחה 

למד, שככל וסיים את שלב ההתמחות, מתמחה בהיריון בסיכון. הניסיון המצטבר מ
ני חששות רפואיים, שהרופא יותר מומחה ובקיא במקצועו, כך הוא פחות חושש למי

ואילו ככל שהוא פחות בעל ניסיון, כך הוא עשוי לחשוש גם לחששות נמוכים מאוד, 
כך שיש לייחס חשיבות יתר  4,מכיוון שהוא אינו יודע מהי רמת החשש האמיתית

לרופאים בעלי ניסיון רב במעקבי היריון ובמיוחד בהיריון בסיכון גבוה. בהקשר לכך 
יש לציין שבזמנו רבני מכון פוע"ה )עליהם אני נמנה( התייעצו עם קרוב לעשרים 
רופאים שונים בעניין צום ביום הכיפורים, שהמשותף להם שכולם בעלי ניסיון רב 

ומעקבי היריון, ורובם נחשבים למומחים להיריון בסיכון גבוה, וכולם  שנים בליווי
הסכימו שכאשר מדובר בהיריון תקין, האישה מגיעה לצום עם מאזן נוזלים טוב 

 5.ונשמרת ממאמץ מיוחד במהלך הצום, אין מניעה שתצום

עוד דבר שיש להעיר עליו הוא שהשאלה שנשאלה הייתה מה תהיה המלצתו של  ז.
לאישה. לכאורה, תשובה לשאלה כזו צריכה לבוא אך ורק על פי דעתו הרופא 

המקצועית של הרופא המטפל. אולם לצערנו, לדעה המקצועית של הרופא מתווסף 
לעתים עניין נוסף, שנקרא חשש מדיקולגאלי, דהיינו החשש מתביעות. רופא שסבור 

שה שלא לצום, שאישה הרה שנמצאת במנוחה יכולה לצום, עלול להמליץ לאותה אי
מחשש שמא לא תישמע להנחיה לנוח, תתאמץ יתר על המידה )כגון תלך לבית 
הכנסת לאורך כל יום הכיפורים( ובכך תסכן את עוברה, ולאחר מכן תגיש תביעה 
כנגד הרופא על כך שהוא אמר לה שהיא יכולה לצום. אמנם איננו חושדים ברופאים 

מהאמת המקצועית שלהם, אבל ודאי  בכוונת מכוון ממליצים דברים שוניםשהם 
הדברים הללו קיימים לפחות בתת מודע. לצערי, שמעתי מרופאים עשרות פעמים 
אמירה שמבחינה רפואית הנכון הוא א', אבל למטופלת הם יגידו ב' עקב החשש 

 6.המדיקולגאלי

עם כל העניין שיש בו לשמוע מהי דעתם של רופאים  ,מחקר השאלונים שנערך לסיכום:
הגישה  ,אינו מעלה ואינו מוריד ביחס לפסיקה ההלכתית בעניין זה. לכן ,עניין הצוםב

)ושלפיה צריכים ללכת כלל הנשים גם כיום ההלכתית המקובלת על מרבית הפוסקים 
סתם אישה הרה שלא ידוע על סיכון היא ש 7ההרות שהפוסקים המקלים אינם רבותיהן(

 

פוע"ה את רמת הסיכון בצום במהלך היריון תאומים )שבו יש יותר חשש כך לדוגמה, כשביררנו במכון  .4
ללידות מוקדמות ולסיבוכים מאשר בהיריון רגיל(, ראינו שככל שהרופא היה רופא שעוסק יותר במעקבי 

 היריון מרובי עוברים, כך הוא מוכן לאפשר את מהלך הצום עד שלב מאוחר יותר בהיריון.
 , בהערה.58פירוט שמותיהם של הרופאים הובא בספר פוע"ה שם, עמ'  .5
רק לסבר את האוזן, לפני מספר שנים שמעתי הרצאה ממנהל מחלקת נשים ויולדות במרכז רפואי גדול בניו  .6

יורק. לדבריו, בתחום הגינקולוגי בארה"ב השאלה אינה האם הרופא ייתבע במהלך הקריירה שלו, אלא 
פעמים(. הדבר מוביל לכך שבמקומות מסוימים בארה"ב עלות  4ייתבע )הממוצע הוא  כמה פעמים הוא

הביטוח הרפואי של גינקולוג מתחיל גבוהה יותר מהמשכורת אותה הוא מקבל. עוד בעניין החשש 
 .247–246משפחה וטהרה, עמ'  -המדיקולגאלי ראה בספר פוע"ה כרך ראשון 

שר שבין הרופא והמטופלת ומביעה ביקורת על בקשה להתייעץ עם תמוה הדבר, שהמחברת כל כך חרדה לק .7
רופא אחר, ובה במידה היא מבטלת את הקשר שבין הרב לתלמידיו בטענה שאין לאדם ללכת אחר רבו 

 .משום ש"אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב"
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הכיפורים תוך השתדלות להיות במנוחה צריכה לצום ביום  ,מיוחד אצלה בהיריון
 ומעקב אחרי סימנים מעוררי חשד.

הפתרון של אישה כזו שרופא הנשים שלה מכריז שלדעתו אין לכל אישה הרה לצום 
צריך להיות בקשה מהרופא שיאמר לה האם לדעתו יש בהיריון שלה סיכון מיוחד  ,כלל

שאינה שוללת את הצום מסתם שמצדיק הימנעות מהצום גם לדעה  ,מעבר להיריון רגיל
רק במצב  8.שבקיא בעניינים אלו ועם תשובתו זו לגשת לרב מורה הוראה ,אישה בהיריון

 אין לה ברירה אלא להתייעץ עם רופא אחר. ,שבו רופאה האישי מסרב לשתף פעולה

רשאית שלא לקבל מסקנה זו המוסכמת על רוב הפוסקים )וכפי שהודתה  המחברת
שה השואלת להכריע יולפיה "על הא ,אולם האמירה החריפה בפתיחת מאמרה ,בעצמה(

לבין רצונה לקיים את ההלכה כפי שנענתה"  ,בין דאגתה לבריאותה ולבריאות עוברה
היא מציאות שאינה "הולמת את דרכה של תורה אשר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה 

ם אף הם לבריאות האישה שכן הרבנים דואגי ,היא מוטעית ומטעה לענ"ד ,שלום"
 אלא שהם אינם מפריזים בחששות שווא. ,ולעוברה

 (')הרבנית ד"ר חנה אדלר לזרוביץ תגובת המחברת

סוגית צום נשים מעוברות ביום הכיפורים נמצאת במרכזו של דיון הלכתי מזה שנים 
כגון כאשר ההריון  - רק במקרים מיוחדיםרבות. עמדת רוב הפוסקים היא להקל בצום 

מצבים אלו לא היו וכדומה.  ההריון בסיכון גבוההושג לאחר טיפולי פוריות, כאשר 
מוכרים לחז"ל כמצבים הדורשים הקלות בצום, ולא נפסקו להלכה בשו"ע. הם נוספו 

מידע בין רופאים לפוסקים ועל פי העקרונות  מעברבמהלך השנים בעקבות בהדרגה 
 9לעומתם, הר"י פישר והרנ"א רבינוביץ'ספק פיקוח נפש.  מקריב שהתקבלו להלכה

בצום גם עבור נשים  הקלוולכן  ,אשה בהריון נמצאת בסיכון אם תצום כלהשתכנעו ש
ההבדל בין הגישות אינו קשור בתפיסת חומרת הצום המוסכמת  10בהריון בסיכון נמוך.

אלא בהתייחסות למחלוקת הרופאים בנושא. האוחזים בגישה הראשונה  ,על כולם
ואילו  ,בסיכון נמוךבהריון  אין מניעה בריאותית מצוםש ם על הרופאים שסובריםיסומכ

. על פי ממצאי אחרת ה חוששים גם לשיטת הרופאים הסובריםיהאוחזים בגישה השני
ואף מהווים  ,רופאי הנשים החוששים לסיכון הם אחוז ניכר מהרופאים ,הסקר שערכתי

 

מעשים שבכל יום, שפוסק נשאל שאלה שעל  פרקטיקה כזו נפוצה גם בממד ההלכתי אצל פוסקים רבים. כך .8
פי שיטתו יש לפסוק עליה באופן מסוים, ועל פי היכרותו עם השואל הוא מפנה אותו לפוסק אחר שהוא יודע 

ות גמורה. כך ששיטתו אחרת על מנת שישיב לו, כל עוד הוא אינו חושב שאותה פסיקה אחרת היא טע
למשל, שיטתו של הרש"ז אוירבך בעניין הפלות הייתה להחמיר שהפלה חשובה כסניף של רציחה, ואין 
להקל בה במקום שההיריון אינו מסכן את חיי האם. אף על פי כן, כשהוא נשאל לגבי עוברים פגועים 

אליעזר(, -דנברג )בעל הציץשלידתם עלולה לגרום סבל רב למשפחתם, הוא נהג להפנות את השואל לרא"י וול
דומה שאם בממד ההלכתי מפעילים לפעמים פרקטיקה כזו,  שנקט בגישה מקלה יותר לגבי איסור ההפלות.

קל וחומר שיש לעשות כן בפרקטיקה הרפואית של היום, שאמורה להיות אמונה על גישה אוטונומית של 
 זכויות החולה.

תי עם הרנ"א רבינוביץ' זצ"ל ובעידודו. אחת המטרות היתה את סקר הרופאים הוצאתי לפועל לאחר פגיש .9
עורין רק מהחודש החמישי לברר את דעת הרופאים לגבי צום בתחילת ההריון )כיוון שפסק לשתות לשי

, פסיקתו להקל בצום עורךהרופאים עימם התייעץ בזמן כתיבת התשובה(. בניגוד לטענת ה להריון על פי
משום שחשש שנשים הרות יצומו גם כשמצבן לא מאפשר זאת, אלא משום  תהיעבור כלל המעוברות לא הי

  שהאמין לדברי הרופאים שאכן קיים סיכון בדבר.
הערת העורך בדבר נשים הרות שהפוסקים המקלים אינם רבותיהן אינה מובנת. נדמה לי שבסוגיית פיקוח   .10

פי הבנת המציאות בהתאם לכללי נפש אין חובה להיצמד למסורת פסיקה מסוימת, אלא יש לנהוג על 
 פסיקת ההלכה.
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פרות המקצועית מצביעה על כך רת הססקיואכן . את דעת הרוב ביחס להריון מתקדם
בעקבות כך העליתי את הדברים על הכתב . במחקר בסיס עובדתייש  שלדעה המחמירה

  .יכרות עם הידע העדכני הקיים היוםמתוך ה ,דיון מחודש בנושאמתן אפשרות ללצורך 

לגרום נזק  עלוללכך שצום ברורות שאין עדויות בתגובתו כותב מספר פעמים  עורךה
תגלה שהוא מלא בעדויות כאלו. אין חולק  ימאמראך קריאה נוספת של  ,להריון תקין

זיק לאם ולעובר וכי צירים מוקדמים עלולים העלול להעל כך שקטוזיס הוא גורם 
ולא חששות שוא  ,הינו ממשימצום לגרום ללידה מוקדמת. החשש לנזק אפשרי 

מחקרים המוכיחים נזק היעדר מופרזים או סכנה רחוקה וערטילאית כדברי הכותב. 
על את השאלה בגדר ספק.  המשאירעובדה האלא  ,ראיה להיעדר נזקאינו  באופן ודאי

שש סכנה אפשרי שאינו מוכח היא איך לפסוק כאשר מדובר בחן השאלה ההלכתית כ
ודאי. ספק זה אינו שונה מהותית מהספקות לגבי הנזק האפשרי בחלק מהמקרים באופן 

או  כגון בהריון שהושג לאחר טיפולי פוריות ,ו על ידי פוסקים רביםהמיוחדים שהותר
טוען בתגובתו ש"נזקים עתידיים אפשריים אינם  עורך. אמנם הדימומים במהלך ההריון

אך בהלכות יום הכיפורים הדבר מפורש בדברי המחבר:  ,מוגדרים בהלכה כפיקוח נפש"
ואין צריך לומר שמא  ,אותו על פיו מאכילין ,ויסתכן שיכבד עליו החולי"אפשר 
 ,דאורייתא להחמיר בספק פיקוח נפש גם בהקשר של איסורי מכיוון שמקובל  11ימות".

  למקלים בצום עבור נשים מעוברות בימינו יש להם על מה שיסמוכו.

אך המקום קצר  ,הרופאים סקרניכר מהתגובה מתייחס להשגות העורך על חלק 
חסרונו של המחקר הסטטיסטי הוא  ,באופן כללי זו.גרת במסממתן תשובה לכל טענה 

של תשובות ותנאים.  יותר בכך שהשאלות הן כלליות ולא ניתן לתת מקום למגוון רחב
לצורך ההבנה שעמדת  ,בהקשר ההלכתימאידך, ישנה חשיבות לתוצאות הסקר גם 
ל תשובתם ש בקרב גורמי המקצוע.יותר החוששים לסיכון בצום היא זו שרווחת 

 ,איתם התייעצו רבני מכון פוע"ה שאין מניעה רפואית לצום אינה מפתיעהשהמומחים 
אני מעריכה שהיו מומחים אחרים מכיוון שזוהי אחת העמדות במחלוקת הרופאים. 

טענתי המרכזית היא שיש לדון לגבי הפסיקה כאשר בין  .שהתייעצו עימם וסברו אחרת
ודאי שלא  .ועל כן המצב מוגדר כספק סכנה ,ביחס למציאות המומחים קיימת מחלוקת

ן להתייעץ עם הרופא נית. פיקוח נפש שניתנת על ידי הרופא מטרתה למנועכל המלצה 
 .ולברר מהי מטרת ההמלצה הרפואית, והאם קיים סיכון שבגינו ניתנה ההמלצה

נוגעת למהימנותם של הרופאים הסוברים שקיים סיכון.  עורךשל ה נוספתטענה 
לדעתם המקצועית בשל  עלולה שלא לחפוףעמדתם המוצהרת בשאלון  ,לטענתו

כי המניע לתשובתם הוא החשש להיתבע משפטית. גישה זו מפקיעה את  האפשרות
ופא דעת מתי הרדם אין יכולת ללאמכיוון ש ,הנאמנות מהרופאים גם בנושאים אחרים

ורק רופא אחד  ,הרופאים בסקר נשאלו לגבי סוגיה זושלא לצורך.  נזהר לצורך ומתי
בחר בתשובה "חשש מתביעות" כגורם המשפיע על תשובתו )כאשר הסקר נענה בצורה 

להחליט עבור הרופאים מהם מניעיהם האמיתיים כאשר  אין זה הגוןבעיניי אנונימית(. 
 ,הם בעצמם שוללים אותם. מניעים זרים יכולים להשפיע על תשובות משני הכיוונים

העורך  ורק בהם. ,קיים סיכוןרופאים שלדעתם המקצועית ה בכלואין הצדקה לחשוד 
חושש גם לפגיעה בערך האתי של "אוטונומיית המטופל", אך כמובן שהמטופלת יכולה 
לבחור עם איזה רופא להתייעץ על פי שיקול דעתה. כמו כן, גם לרופא שמורה הזכות 

 

השאלה הרלוונטית אינה האם יולדות או יילודים נפטרו חלילה כתוצאה מצום, אלא האם יש  לפיכך .11
להקל  לא ניתן , אזיאינו כלול בהגדרת פיקוח נפשאכן נזק עתידי אם אפשרות לסכנה בדבר )"ויסתכן"(. 

 .עמדה שאינה מקובלת בקרב פוסקי ימינו ה,בצום אף עבור נשים בהריון בסיכון גבו
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לאוטונומיה בעבודתו, ומחובתו לומר את דעתו המקצועית גם אם היא אינה עולה בקנה 
 אחד עם גישתו של הפוסק בסוגיה. 

אשה ת הדילמה העומדת בפני קובל על כך שהצגתי בפתיחת המאמר א עורךה
ועליה להכריע ביניהן. לצערי זוהי מציאות  ,שמקבלת תשובות סותרות מהרופא ומהרב

מאמר זה הינה לצמצם מציאות זו ככל האפשר. אין לי ספק שכל מי ומטרת  ,רווחת
אך דומני שמי שצריך להכריע  ,שעוסק בנושא פועל מתוך דאגה לבריאות האשה ועוברה

איני מכירה מקור בהלכה המתעדף הוא הרופא.  -בשאלה מהו הדבר הבטוח עבורם 
המקובלת. רופאים לפי השאלה אם עמדתם המקצועית תואמת את עמדת ההלכה 

 עמדה מקצועית, ולא אשרור של הפסיקה ההלכתית שמיעת מטרת הייעוץ הרפואי היא
 ,יש סיכון אפשרי בצוםהמקצועית על הרופא לענות לשאלה האם לדעתו . ידועה מראשה

הפניית האשה לרופא אחר שיענה תשובה מותאמת יותר  12.לפסוק בהתאםהרב ועל 
, היא זו שיוצרת את עורךלשונו של הכ , או "ישתף פעולה"של הרב לציפיותיו

 13.נדרשת על פי ההלכה הנהגה זוסבורה שיקט שהזכרתי בתחילת מאמרי, ואיני להקונפ

אני תפילה שמאמר זה והדיון בעקבותיו יפוגג ולו במקצת את חוסר האמון השורר 
ויאפשר דיון מעמיק בסוגיה זו מתוך הערכה  ,בין עולם ההלכה לבין עולם הרפואה

 הדדית ודאגה משותפת לבריאות הנשים המעוברות ולקיום ההלכה.

 

 

 

 

מציע לשאול את דעתו של הרופא המטפל מהי עמדתו לגבי הסיכון בהריון זה, על פי שיטתם של  עורךה .12
הרופאים הסוברים שבהריון בסיכון נמוך אין סיכון לצום. זוהי ציפייה לא מובנת ולא סבירה מהרופא. 

סובר עמדתו לגבי מקרה מסוים אליבא דשיטה אחרת שהוא באותה מידה שלא סביר לשאול פוסק מהי 
 שהיא טעות גמורה.

הפניית האשה לרופא אחר הינה בעייתית מכיוון נוסף: לרוב הייעוץ הנוסף מתבצע טלפונית ולא כמו כן,  .13
במרפאה בין רופא למטופלת מול התיק הרפואי. צורה זו של ייעוץ הינה פחות מקצועית ועלולה במפגש רגיל 

 לגרום לחסר במידע ולתשובה שאינה תואמת במדויק את המצב הרפואי.


