
הקובחלך,מציקההתקןתך,
בימיסבדיוקנכנטתאחרון

ןיכולביוס,יקותשתישגודלטבעי,ף,
לגלותשכדיאלא.פורייהאתבחודשימיס

שבהחודשייס,שלטדנהלעבורצריכהאתי,
tיכחהבדיקותאת,לתרגליוסמדיעצמךאת

עסשיחההמודעת.הפוריותלדרךלצאתזשב
מאודלהשמתנגדרופאעסוגסהשיטהאתשמפיצותהנשים

לידיבאיםהםאיךלגלותהאשהאתומלמדיםמדדים,בשלושהמתמקדים
שיוצאתהידועה,הבטוחיבו'ימינ::Mr'לשיטףנבניגודאישי.באופןאצלהביטוי
בדיוקמתקייבוושהביוץיום,28בןמסודרמחזוריששלאשההנחהמתוך

שלנוהשיטההמצב,אכןשזהבמקריםרקשעובדתשיטה-באמצעו
להיותשיכולשלהן,האישיהפוףיותמחזוראתלגלותהנשיםאתמלמדת

חייה:ימיכללמשךלאשה,זעזוו"יכולהזההידעלאשה.מאשהמאורשונה
בריוקלהריוןכניסהועדלה,רצויאינושהואבתקופותהריוןממניעתהחל

אינההיאשבהםבימיםניסיינותעלואנרגיהזמןלבזבזבלירוצה,כשהיא
שהןלמשל,הזה,הידעבעזרתלגלותעשויותדתיותבשיםפורייה.

יכולותאחרוףנלהרות;הצליחולאולכןנקיים',ה'שבעהבזמןמבייצות
אפילומתרחש.לאבכללואולילווסת,מאודקרובשלהןשהביוץלגלות

לרופאלספקיכו,זהאתאםלגמרי,אחרבמצב:באהאתהפריהלטיפולי
ביוץ'''.ליהיהלאבכללהאחרונים'בחורשייםאישי:מידע

מוסיפהבפש",שלוותלךלהקנותיכולההשיטהבהריון,כשאת"אפילו
מחשביםהיום"הרופאיםהסדנה.להעברתארדשלעמיתתהפבליק,שירלי

האחרונה,הווסתשלהראשוןמהיוםשבועותארבעיםלפיההריוןאורךאת
כשהייתיהאחרונה.הווסתלאחרשבועייםקרהשהביוץמניחיםכשהם

אסאלמורמאת שלך?המניעהאמצעיעלעצמךלביןבינךהתלוננתפעמיםמהכ
הפיטוםעללדבר(שלאגלולהפעםאףלשכוחלאהצורךעל

שלהניג'וסעלבהורמונים);שלךהגוףשלפוסקהבלתי
המחזוריסעלהספונטניות);איבורעללדבר(שלאהקונדום
לךתקועזרשגוףהרעיוןעללדבר(שלאההתקןשלהקשים

שדורשופנימי,טבעיאחר,מניעהאמצעישישהןהטובותהחדשותבגוף)?
בחודשימיםבאיזהלךלספרפשוטיכולוהואביוס,דקותשתיבדיוקממך
באותםסקסלעשותמעוניינתאתאםבבקשה,לבד,(ותחליטיפורייהאת

שקט.ראשלךישימיםובאיזהימים)
צריכהאתשלך,הפוריותימיאתלגלותשכדיהןטובותהפחותהחדשות

עצמךאףנלבדוקתלמרישבהחורשיים,שלסדנהלעבורולעבור:ללמוד
הפוריותלדרךלצאתאזורקשנה,כחציהבדיקותאתלתרגליום,מרי

לחפשלומרותנשיםשבהכוללת,שיטהעלבעצם?מדוברמהעלהמודעת.
בחודש.ויוםיוםבכלפוריותןמידתלגביגופןלהןשנותןהסימניםאת

לשניםאםארד,ענתאומרתכאלה",סימניםאינספורלנונותן"הגוף
מודעת,לפוריותהסרנהמנחותמשתיאחתסיני,בריפויהעוסקת),10,12(

אנחנוהזו,המסוימתבשיטההעור.איכותועדהשיער,ממראה"החל
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נשים,משתיארדענתלמדההשיטהאת
אותהלימדוכעשורשלפניואמריקאית,אנגלייה
חלקהיהזה("מבחינתיפבליקשירליבאח.

חניכההייתהלנשיות")והתחברותאישימחיפוש
התלמדה,נדלקה,ארד,שלהקורסיםבאחד

הסדנהאתמעבירותהןהיום,להנחיה.והצטרפה
אם'וב'דרךדןבגושבעיקר(אבלהארץבכל

מבוססתהשיטהעובד?זהבעצםאיךבפרדס-חנה).
אשה.לכלשישהפוריותמחזוריותעםהיכרותעל

פורייה,בלתיתקופהחודשכלישכולנו,אצל
לאתקופהשובמכןולאחרפוריה,תקופהאחריה
התקופותמשלושאחתכלשלאורכןפוריה.
הפוףיה,התקופהאורךלאשה:אשהביןמשתנה
כדיימים.לכמהשעותכמהביןלנועיכוללמשל,
משלושתקופהכלומסתיימתמתחילהמתילגלות

אחרילעקובבסדנההנשיסלומדותהתקופות,
שינוייםהגוף,בחוםשינוייססימניס:שלושה

אתהרחם.בצווארושינוייםהווגינליותבהפרשות
אישית,בטבלההמשתתפותמסכמותהנצברהידע

מתילהראותיכולהכראוי,נערכתהיאשאס
הפוריה.התקופהמסתיימתומתימתחילה

משתנההגוףחוםהגוף:בחוםשינויים1
הביוץ,לפנינמוךהואבחודש:למצבבהתאם
היאבחוסלשינוייסהסיבההביוץ.לאחרועולה

הגופיףקיק,mמהביציתהשתחררותשלאחר
הביצית)עזיבתלאחרמהזקיקשנשאר(מהחצהוב
בחוסקטנחלעלייחשגורםפרוגסטרון,מפריש
וזאתתספיק,לאבלבדחוםמדידתזאת,עםחגוף.
מתירקמראחחחוםשמדידתמשוסראשית,למח?

היאמתילאאבל-נגמרתחפורייחחתקופח
אחריסרביסשגורמיסמשוסשנית,מתחילח.
שתייתלמשלכמו-חוםלעלייתלחביאיכולים

לכן,•כלשחוזיהוםאומדימועטחשינחאלכוחול,
חבא:חפרמטראתלחוסיףיש

כשאשחהווגינליות:ההפרשותבריקת2
חחורשבמחלךתקינח,בריאותשלבמצבנמצאת

.והמשך

1?אפן
בטןחה"לא"שיטהכהנא:ד"ר

חשירותמנהלכהנא,אריקד"ראומרחטבעיות",השיטותשארכמובטוחח,לאחזו"חשיטח
חשיטחעלחסתמכותמפנימזהירכחנאבתל-אביב.אסותא,החוליםביתמנהלוסגןחגינקולוגי

'חימיסלשיטתפזאשרמחימנותיותרחללוחדרכיםלאוסףאיןמניעח,"כשיטתחריון:למניעתכדרך
מחנ-חלקאצלביוץ:לאיתורכדרךברפואחנזנחמזמןכברלמשל,הגוף,חוםחרגילה.חבטוחים'

חחורש.כלבמשךבחוםשינויאיןחביוץלמרותאחרותואצלחביוץ,לפניעודעולחחואשים
במר-חחום.מדידתעלמשפיעיסמינימליתגופניתפעילותאוחמדחוסשלקלניעורלכך,מעבר
שחתבצעומיןיחסיאבלאחריו,מעטאוחביוץמשלבלעלותמתחילחחוסאמנסחמקרים,בית

שלושח-ארבעחחישחזרעמשוסרצוי,לאלחריוןלגרוסעלוליסחחוסעלייתלפנייומיים-שלושח
חנקבית.חמיןבמערכתימים

חררךאבלפורייח,חפרשחחיאונמתחתצמיגחחפרשחכללשבדרךנכוןחחפרשות:"ובעניין
שגורמיסשוניםדלקתסוגיישבמיקרוסקופ.בחלחתבונןחיאכזואכןחיאאסלוודאחיחידח

חברי-לפנייומייפr-שלושחמיןיחסיקיום-ולחיפךחפורייה,זוכמורגילחבעיןלהיראותלחפרשח
חפו-חהפרשחמראהאתלשנותיכולקה

ולחטעות.רייה,
חשתנותשלחמדדבעייתימכל,"יותר

מתק-חנשיםרובמניסיוננו,ם:mחצוואר
שלחןחרחםצוואראתלאתרמאודשות

'צווארכזהדבראיןמזח,חוץבעצמן.
רךמעטשחצווארנכון'גבוח:אונמוך'
נשיםרופאיאפילואבלחביוץ,לפנייותר

ידמגעלפי'iרלחגידיעזולאמנוסים
אםבספקולום)חסתכלותלפי(ובקושי

לכך,מעברלא.אולביוץקרובהאשח
שילדונשיםביןמשתנחחצווארמבנח

גילבקבוצותנשיסוביןילדו,שלאלכאלו
שונות.
לחמתבססתששיטהחושבלא"אני

מפשטתחביוץ,ימיסביבפנימיתוגינליותבבדיקותשכחכהאוחום,מדירותכמוארכאייםפרמטרים
לחגיעדברשלובסופוחודשים,שישחלחתאמןחודשיים,אותחללמודשצריךגםמחהתייס.ת

שלמבוטללאלאחחמובילחחיאשגםהבטוחים,חימיםמשיטתגבוההיותרשאינחבטיחותלדרגת
רצויים.לאחריונות
מגיעהחייתחחשיטחשל·חמחימנותאסאפילורגיליס.מניעחבאמצעיבשימושרעל"אז
נטילתשלמזוכמחפיגדולחרצוילאחריוןלחפסקתאחוזיםבעשרחחסכנחים,Mאלתשעים
חגלולותחמעבר;לגילשניתניםלאלחדומיםאינםשבגלולותחהורמוניםשנים.במשךגלולות
אצליותרטובלביוץגורםרב-שניםושימושבווסת,דימומיםלפחותוגורמותחמחזוראתמסדרות

מתאימותשלאלמיביציות.בזבזולאחןהשימוששבזמןמשום-מאוחרללדתשמחליטותנשים
מקריםבאותםלכן?מתאיםלאאמיןמניעחאמצעישוםבהתקן.להשתמשיכולהחגלולות,לח

לביוץ':שקשורספציפיהורמוןשבודקותביוץ,לחיזויבערכותלהשתמשניתןוחריגים,נדירים

עלהמתבססת"שיטהכהנא:ד"ר
מדידןתכמןארכאייספרמטריס

בבדיקןתשכרןכהאןחןס,
אתמפשטתלאפנימיתןגינליןת
ללמןדשצריךגסמההחייס.

שישה,להתאמןחןדשייסאןתה
לדרגתלהגיעןבסןףחןדשיס,
גבןההיןתרשאינהבטיחןת
הבטןחיס"הימיסמשיטת

תגיעהאתצעי
ההורמונליים

חשוניסלסוגיחןחגלולותהגלולה.•1
אסטרוגןהורמונים,סוגישנימשלבות

חביוץאתחלקיתשמונעיםופרוגסטרון,
כריחרחסריריתעלפועליםעצמו,
עוברהיווצרותשלבמקרההשרשהלמנוע

(חחפרשחחצוואריחרירעלומשפיעים
סביבהלהיותממנהלמנועכריהפורייח)
חזרע.לתאיאוהדת
איןאםמאור;גבוההיעילותיתרון:

לשימוש.בטוחחמאורהיאנגד,חתוויית
יום;כלגלולחלקחתישחיכרון:
גלולה,לקחתשוכחיםאםנפגעתחיעילות

שמונעיםוהקאותשלשוליםישאםאו
לחשתמשאפשרותאיןלעתיםספיגח;

מעשנת,35מגילאשה(למשל,בגלולות
בכבד).בעיותאוקרישהבעיותכשישאו
חד-פעמית,זריקה.פרוגכטרוןזריקת•2

(לאשה,חורשיםלשלושהאחתשניתנת
השרשתמאפשרלאחפרוגסטרוןכמובן).
מופרות.ביציות
רקחתערבותרורשכימאור,נוחיתרון:

חודשים.לשלושהאחת
לאבדימומיםכרוךלהיותיכולחיכרון:
(אוסטאופרוזיס).חעצםוברלרולסרירים

המפרירים
שפשוטחמוכר,חגומישרוולקונדום.•3

ולמנועבתוכוחזרעתאיאתלשמוראמור
חאשח.נרתיקאלחגעתםאת

מין.במחלותהדבקחבמניעתמסייעיתרון:
יחסישלבספונטניותפגיעחחיכרון:

לא(חלבשהנכון·לאבשימושחמין;
גורסנקרע)אונופלחואאםאונכונח,

מוגנים.לאיחסיםלקיוסלמעשח
בארץ.נפוצחכךכללאדיאפרגמה.•4

לומדתשחאשחלטקס,עשו;גלגלמעין
ביןחוצצתחריאפרגמחלגופח.לחכניס
חחיצוני.לחלקחרחםלצווארחכניסה
שגםזרע,קוטלבג'למשתמשיםבנוסף,
להחררח.עוזר

לוקחותמנוסח(לאשח.[מיןאמצעייתרון:
ורב-פעמיאותה)~·להחדירשניותעשרים
מייבשיס,שוטפים,ש'מושכל(אחרי

חוזר).לשימושמוכנחוחריאפרגמח
אצלביקורדורשתחדיאפרגמהחיכרון:

ררושחהמידח;שלא'שיתוחתאמחרופא,
ישההגנח;שתתקייםכרינכונחחתקנח
אותחלחשאירצריךבספונטניות;פגיעה
חמשגל.לאחרשעותכמחבגוף

ההתקנים
בצורתפלסטימתקןהקלאכי.ההתקן•5

נחושת,חוטמלופףעליו,Tחאות
אלחרחס.חללאלמחדירשחרופא
ובולטשמשתלשלרק,חוטקשורחחתקן

לזיהויומשמשחרחס,צווארתוךאל
במידתולהוצאתושם,עודשחהתקן
שבעצםזר,גוףחואההתקןחצורך.

לגירויגורםחרחםבחללחימצאותו



v

,בריאות
בחייסהחשוביסהדבריסעלעמודיס7

.והמשך

ללחותשקשורהזעומה,הפרשהרקלהתהיה
למשךבחודש,פעםאבלהנרתיק.שלהטבעית

הביוץ,סביבלאשה)מאשה(שמשתנהימיםמספר
שמכונהשונה,הפרשהמהנרתיקמשתחררת
עליהמסתכליםאםזו,הפרשההפורייה"."ההפרשה
שמסייעיםטיפוס","חבליכמונראיתבהגדלה,
והנרתיק.הרחםצווארבמעלהלעלותלזרעונים

הזרעוניםאתשמזיניםחומריםבהשכן:עליתר
מאפשרתהיאווכן-ימיםואפילושעותלמשך
ימיםמספרמתדחשהביוץאםגםלהריוןכניסה
נשיםביןבפוריות"ההבדלהמין.יחסילאחר

מהתקופההשארבין"נובעארד,אומרתשונות",
חיישלשונה-ומאורךהפורייה,ההפרשהשלהשונה

שעות".24-12ביןבממוצעשנעהביצית,

ארדלפיפורייה?הפרשהלךישמתיתגליאיך
ההפרשות,שלעצמיתבדיקהידיעלופבליק,
החו-במהלךבהןהשינוייםשלהמשמעותוהבנת

שלושלבדוקהמשתףJפותמתבקשותבסדנה,דש.
בפר-שינוייםולצייןההפרשות,אתביוםפעמים
ועור.צבעסמיכות,טעם,ריח,כמומטרים

טעםאתלברוקמר~קשהנרתעותלאנשים•
ההפרשות?וריח

ואח-להן,קשההזושההנחיהנשים"ישארד:
גםוישובטבעיות.בקלותאליהמתחברותרות

הבדי-נעשיתשבולאופןשמתוודעותנשיםהרבה
לגוףובחיבורבסקרנותומסיימותבגועל,קה

הסדנה:אחרילנושאמרהמיהייתהכברשלהן.
בדיוקבזהאבלשלי'.בגוףשזכיתימרגישה'אני

היאאחר:מניעהאמצעימכלשונההזוהשיטה
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