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הזדמנות לחקירה 
בעשורים האחרונים יש ירידה 
משמעותית בשיעורי הפוריות 

בארץ ובעולם. 

אצל מרבית הנשים הבריאות 
בגילי הפריון, קיימת הכרה 

באפשרות להרות מעצם היכולת 
הגלומה בגופן לשאת היריון ביום 

מן הימים. כשמתקבלת ההחלטה להרות 
והכמיהה לילד בעיצומה, הידיעה כי קיימת 
בעיית פוריות מערערת את מה שעד לאותו 

רגע היה המובן מאליו.

סטטיסטיקות, הגדרות וסיבות
ברחבי העולם חלה בעשורים האחרונים 

ירידה משמעותית בשיעורי הפוריות. 
כ–15 אחוזים מהזוגות בארצות הברית 

ובבריטניה אינם מצליחים להיכנס להיריון 
באופן ספונטני בתוך שנה של ניסיונות ו–20 

אחוזים מהנשים סובלות מבעיות פוריות.
ישראל, כמעצמה עולמית בתחום 

טכנולוגיית הפריון, היא המדינה היחידה 
בעולם המאפשרת טיפולי הפריה בחינם 
לאישה כל עוד היא מתחת לגיל 45. לפי 

אתר משרד הבריאות, בעשור האחרון 
נרשמה מגמת עלייה במספר טיפולי 

הפריה חוץ–גופית בישראל והמרוץ 
להורות בעיצומו. 

טיפולי הפוריות מביאים עמם קשיים 
רגשיים ופיזיים. הם תלויים במספר לא 

קטן של גורמים, ההצלחה לא תמיד מושגת 
בתחילתם והתהליך עלול להימשך חודשים 

ולעתים אף שנים.
אחד הקשיים הגדולים ביותר שנשים חוות 

בתחום זה הוא אי–פריון שאינו מוסבר על ידי 
גורם רפואי ידוע. אנחנו יודעים היום כי הפריון 

מושפע, בין היתר, מגורמים חיצוניים כגון 
תזונה, אורח חיים וסביבה, אבל בחמישית 

מהמקרים הסיבות אינן ידועות - כלומר, 
הבדיקות הרפואיות אינן יכולות להסביר 

את הבעיה. אי–פוריות מוגדרת מבחינה 
רפואית כמקרה שבו לא הושג היריון לאחר 
12 חודשים של קיום יחסי מין לא מוגנים. 

מגיל 35 ההגדרה מתרחבת למקרים שבהם 
לא הושג היריון לאחר שישה חודשים נוספים 
של קיום יחסים לא מוגנים. ההגדרה לבעיית 
פוריות על רקע לא מוסבר כוללת אי–פוריות 
בהיעדר בעיות ביוץ, בעיה מכנית ובעיית זרע.

מחקרים רבים ועדויות מצביעים על 
קשר בין אורח חיים וסטרס ליכולת 

להרות ובין אי–פריון וטיפולי פוריות לנפש חרדה, לרגשות שליליים 
ולדימוי עצמי נמוך. הפסיכותרפיה ההוליסטית מתייחסת לאי–פריון כאל 

הזדמנות לחקירה, ולגוף ולנפש כאל מכלול שבו לכל אחד מהחלקים יש 
תפקיד חיוני בהבראת המערכת כולה

מאת: נעמי וייס

מחקרים רבים מצביעים על קשר בין אורח 
חיים וסטרס )מתח נפשי( ובין היכולת 
להרות. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו 

נמצאים פחות בתנועה, אוכלים יותר מזונות 
מעובדים וחשופים יותר לגורמי סביבה 

מזהמים. להתרחקותו של האדם מהטבע 
ומהמקצבים שלו יש השלכות בריאותיות 

שנחקרו לא מעט, וכוללות גם פגיעה במקצב 
הטבעי של הפריון. 

מחקרים מראים שחלק מחומרי ההדברה 
עלולים להשפיע על המהלך התקין של הביוץ 

וההיריון, שצריכת קפאין תורמת לירידה 
בפוריות ולסיכון מוגבר להפלה, שצריכת 

אלכוהול מופרזת עשויה לעכב הפריה ועוד. 
אף שהעולם הרפואי אינו מכיר עדיין בקשר 
שבין מתח ודיכאון לפוריות, כמה מחקרים 

מעידים על קיום קשר שכזה. 

מחקרים, עדויות ותגובות
ממחקרים עולה שדיכאון ובעיקר סטרס 

עלולים להשפיע על המערכת ההורמונלית 
ואף להחליש את מערכת החיסון, וכך הם 
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מחקרים רבים מצביעים על 
קשר בין אורח חיים וסטרס ובין 

היכולת להרות. אנחנו חיים בעולם 
שבו אנחנו נמצאים פחות בתנועה, 

אוכלים יותר מזונות מעובדים 
וחשופים יותר לגורמי סביבה 

מזהמים. להתרחקותו של האדם 
מהטבע ומהמקצבים שלו יש 

השלכות בריאותיות שנחקרו לא 
מעט, וכוללות גם פגיעה במקצב 

הטבעי של הפריון

עדויות של נשים שופכות אור על 
מורכבות המצב. ניסיונות כושלים 

להרות באופן טבעי נחווים 
לעתים כ"בגידת הגוף" ומובילים 

להתנהגויות שונות, מדחיית הגוף 
וניתוק טכני ממנו ועד עיסוק 

אובססיבי בו. הגוף משתנה 
פיזית וסדר היום משתנה וכולל 

מעתה ביקורים תכופים במרפאה, 
בדיקות פולשניות, מעקב אחרי 

זקיקים וביציות, זריקות של 
הורמונים ועוד

63



64

הזדמנות לחקירה 

לעתים כאבל אמיתי, אף שהחברה אינה 
תופסת זאת כאובדן. לעתים אנשים שואלים 

שאלות חטטניות ואף מגלים חוסר רגישות 
לקושי להיות בחברת אימהות ונשים 

הריוניות ולהשתתף באירועים הכוללים 
ילדים קטנים.

משבר או הזדמנות לצמיחה
הפסיכותרפיה ההוליסטית מרחיבה 

את הדיון על אי–פריון ממקום של קושי 
למקום של הזדמנות לחקירה, ומרצף של 

פרוטוקולים רפואיים למכלול שבו לכל 
אחד מהחלקים יש תפקיד חיוני להבראת 

המערכת כולה. כשמסתכלים על פוריות 
ממקום של יצירה, של בריאת אדם, 

ברור שנדרשים אנרגיה מספקת ותנאים 
מיטיבים פנימיים וחיצוניים כדי לקיימה. 

מחקרים שבחנו התמודדות עם בעיות 
פוריות הציגו שתי גישות סותרות 

לבעיה. בגישה אחת בעיית הפוריות 
נתפסה כמשבר המאופיין בכעס, בעצב 
ובקונפליקטים, ובגישה השנייה בעיית 
הפוריות התפרשה כהזדמנות לצמיחה. 
בראייה ההוליסטית המשבר והצמיחה 

הם שני חלקים של תהליך אחד הכרוכים 
זה בזה. גוף ונפש לפי תפיסה זו אחד הם. 
הגוף משתקף בנפש כמראה ולהפך. הגוף 

הכואב, שנמצא בתקיעות ושפולשים 
אליו, הוא גם נפש כואבת, עייפה וחרדה. 

בהקשר זה, מחשבה חיובית, תחושת 
יכולת, אמון ושליטה ישפיעו על הגוף 

ויאפשרו את הכוח, את ההתאוששות ואת 
העמידות הנדרשת.

ד"ר כריסטיאן נורת'רופ מדברת בספרה 
"גופה של אישה תבונתה של אישה" על 

שינוי תפיסה שמבוסס על מידע חדש 
שנרכש. שינוי שכזה חזק דיו כדי לחולל 

שינויים במערכת ההורמונלית, במערכת 
החיסון ובמערכת העצבית. היא אף 

מתייחסת למילים כאל בעלות משמעות. 
התווית "לא פורייה" מזיקה ופוגעת בלב 

התפיסה העצמית וההערכה העצמית. 
הביטוי אי–פריון מעלה דימויים של אדמה 

עקרה ויבשה שאינה מסוגלת להניב פרי. 
 האני שהייתה קודם בעלת ממדים

רבים הופכת לפתע רק ל"רחם" וכל 
הווייתה מצטמצמת. 

קיימת גם שאלת הבחירה. מדוע את 
רוצה להיות אימא? זוהי שאלה שנתפסת 

עלולים לפגוע בסיכויים להיכנס להיריון. 
במחקר שנערך בשנת 2014 באוניברסיטת 

אוהיו, נבחן הקשר בין סטרס לפוריות על 
קבוצה של 500 נשים אמריקאיות בגילים 

40-18, שחוו בעיות פוריות במהלך שנה 
שלמה. נמצא שסטרס הוא גורם בעל השפעה 

משמעותית על סיכויי ההצלחה להיכנס 

להיריון. במחקר אחר נמצא שאף שאי–פריון 
אינו מאיים על החיים, נשים לא פוריות 

לוקות בדיכאון במידה שווה לנשים החולות 
בסרטן, במחלות לב או באיידס. 

מחקרים משנות ה–40 ומשנות ה–80 של 
המאה הקודמת גילו קשר בין אי–פריון 

לדו–ערכיות בהקשר להיריון ולילדים. 
אחד הממצאים מראה כי רוב הנשים 

שאין להן סיבות אנטומיות לאי–פריון 
סובלות מסכסוך תוך–נפשי באשר לתקווה 

להרות. מחקרים אחרים הסיקו כי הזרעה 
מלאכותית וכל טכניקה מכנית ולא טבעית 

שמטרתה היא "כפיית היריון" הן הליך 
טראומטי המוביל לעיכוב ההליך שאותו הן 

מנסות להשיג.
מרואיינת לעבודת הגמר שלי סיפרה: 

"ברגע שקיבלתי החלטה והתחלתי 
טיפולים, ראיתי שהגוף שלי אינו מגיב 
והייתי בשוק. כי אם הכול בסדר איך 
יכול להיות שלא נקלט? הרופאים 

אומרים שזו פונקציה של גיל, 'תראי, 
את לא בת 20'. זה גורם לי לחשוב 

שאולי חיכיתי יותר מדי. הגוף שלי 
השתנה עם ההורמונים, החזה גדל 

והבטן נפוחה. אני סלחנית לגוף שלי 
בהיבט של המראה, אבל מאוכזבת 

ממנו שהוא אינו קולט היריון. אני כבר 
שמונה חודשים בתהליך, ואף שזה 

נורמטיבי בכל פעם זה מפיל
 אותי מהרגליים".

מלבד לסטטיסטיקות ולידע 
הנצבר בנושא, עדויות של נשים 
שופכות אור על מורכבות המצב. 

הניסיונות הכושלים להרות באופן טבעי 
נחווים לעתים כ"בגידת הגוף" ומובילים 

להתנהגויות שונות, מדחייתו וניתוק 
טכני ממנו ועד לעיסוק אובססיבי בו. 

הגוף משתנה פיזית וסדר היום משתנה 
וכולל מעתה ביקורים תכופים במרפאה, 
בדיקות פולשניות, מעקב אחרי זקיקים 

וביציות, זריקות של הורמונים ועוד. 
עד כמה קיימת תמיכה, האם יש בן זוג 

בתהליך, למי לספר ומתי ומהי מידת 
ההשפעה על מקום העבודה? אלה רק כמה 
מהשאלות הרבות שעולות ומערערות את 
תפיסת העצמי, את המיניות, את הנשיות 
ואת האמון ביכולת הגוף לאזן את עצמו. 
מערכת היחסים עם החברה משתנה גם 

היא. מחזור טיפולים שהסתיים נחווה 

בראייה ההוליסטית, 
המשבר והצמיחה הם שני חלקים של 
תהליך אחד הכרוכים זה בזה. גוף ונפש 
לפי תפיסה זו אחד הם. הגוף משתקף 
בנפש כמראה ולהפך. הגוף הכואב, שנמצא 
בתקיעות ושפולשים אליו, הוא גם נפש 
כואבת, עייפה וחרדה. בהקשר זה, מחשבה 
חיובית, תחושת יכולת, אמון ושליטה 
ישפיעו על הגוף ויאפשרו את הכוח, את 
ההתאוששות ואת העמידות הנדרשת
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טריוויאלית בתרבות הישראלית, אבל היא 
אינה כזו כלל וכלל ושונה מאוד מאישה 

לאישה. מדובר בתהליך מרחיב זהות לזהות 
חדשה, זהות של אם. מחשבות לא מודעות 

עשויות להיות אבן נגף בתהליך וקבלתן 
כלגיטימיות מאפשרת התקדמות. 

ביטוי הרגשות וקבלה
להיות "מטופלת פוריות" אגב שמירה על 

תפקוד יציב בחיים האינטנסיביים זהו מצב 
המעורר הרבה מאוד מתח. החשש והחרדה 

מכישלון הטיפול מופנמים היטב בתוך 
הגוף–נפש ומשפיעים באופן מודע ולא מודע 
על האיזון העדין הקיים בתוכו. באופן טבעי 
החוויה הרגשית, המושפעת גם מהתערבות 

הורמונלית, מתרחבת ותופסת מקום. רגשות 
הם אנרגיה ויכולים להתבטא באופנים 

שונים, כגון בכי או כעס בלתי נשלט, או 
להיות מודחקים. 

התיאוריה בבסיס הפסיכותרפיה 
ההוליסטית תתייחס לרגשות שאינם 

מתבטאים מספיק. ככאלה, הם עשויים 
להשתקף בגוף, הנהפך למתוח ולעצור ללא 

פניות ליצירה. נמצא כי כלי העבודה של 
הפסיכותרפיה - העוסקים בהנכחה של 

הגוף–נפש, בהרפיה ובנשימה - אפקטיביים 
אל מול המתח הצבור.

לעתים, מסיבות שונות, תהליך הכניסה 
להיריון ארוך מהרגיל או אינו מתממש. 

תקופה זו, בין ניסיונות טיפול או לקראת 
סיום טיפול, משולה לעתים לסוג של 

אבל. אבל מכיל בתוכו רגשות של כעס 
ואובדן, אבל כשהוא נחווה במלואו הוא 
עשוי להביא עמו קבלה והשלמה. אותה 

קבלה תאפשר פתיחה של אפשרויות 
חדשות בדרך להורות, שקודם לכן אולי 

לא היו אופציונליות.

להיות "מטופלת פוריות" אגב שמירה על תפקוד יציב בחיים האינטנסיביים זהו מצב המעורר הרבה מאוד מתח. החשש והחרדה 
מכישלון הטיפול מופנמים היטב בתוך הגוף–נפש ומשפיעים באופן מודע ולא מודע על האיזון העדין הקיים בתוכו. באופן טבעי 
החוויה הרגשית, המושפעת גם מהתערבות הורמונלית, מתרחבת ותופסת מקום. התיאוריה בבסיס הפסיכותרפיה ההוליסטית 

תתייחס לרגשות שאינם מתבטאים מספיק
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