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"נשים מתרגשות תמיד ללמוד על כל המתרחש בתוך גופן מדי חודש" טוני וושלר 

קשובה לגופה 
המדריך לזיהוי ימי הפוריות שלך. 

הכמיהה להריון הינה חלק מן הטבע האנושי. 
כאשר במציאות התוצאה המיוחלת מתמהמהת, נמצא את עצמנו במצב מורכב הן מבחינה רגשית 

והן מבחינה גופנית. 
חוברת זו מיועדת לכל אותן נשים המעוניינות  להשיג הריון בדרך טבעית (בנוסף או בנפרד מטיפולי 

דיקור וצמחים). המידע המפורט כאן מאפשר למידה ושיפור האבחנה בשינויים העדינים העוברים על 
גוף האישה במהלך החודש. 

 הבנה זו עשויה לקדם משמעותית את הסיכויים בכניסה להריון, וזאת ללא שימוש בתרופות או 
!בהתערבות רפואית. 

ראשי פרקים 

מחזור הפוריות של האישה - הורמונים, זקיקים, ביצית, גופיף צהוב, רירית הרחם. 1.

סקירת השיטות הקיימות לזיהוי ימי הפוריות. 2.

שיטת המודעות לפוריות ויתרונותיה. 3.

שיטת המודעות לפוריות- הלכה למעשה-  חום השחר, מעקב הפרשות, גובה ואיכות צוואר הרחם. 4.

כיצד תזהי את הימים הפוריים שלך באמצעות הנתונים שאספת מגופך? 5.

!
1.מחזור הפוריות של האישה- הורמונים, זקיקים, ביצית, גופיף צהוב, רירית הרחם. 

!

 :

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/MenstrualCycle2_he.svg!
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המחזור החודשי הוא מופע מופלא של אירועים ביולוגיים המתרחשים בגוף האישה, זוהי מקהלה של 

הורמונים הפועלים בתיאום למען המטרה של הבשלה ושחרור הביצית והכנת הגוף לקבלת ההיריון. לפני 

שנלמד את הסימנים שמספק לנו הגוף לזיהוי האירועים, סקירה קצרה על שלבי המחזור: 

השלב הפוליקולרי- חלקו הראשון של המחזור:  
בתחילת כל מחזור,ההיפותלמוס (בלוטה במוח שמתפקדת כמרכז אינטגרציה של פעילות הורמונלית 

באמצעות שליטתה בהפרשות בלוטת יותרת המוח.) שולחת מסר לבלוטת יותרת המוח (ההיפופיזה- 

הבלוטה האנדוקרינית העיקרית בגוף, היא מפרישה הורמונים רבים שמשפיעים על פעילותן של בלוטות 

אחרות במערכת האנדוקרינית) שמייצרת את ההורמון FSH – הורמון מגרה זקיק. 

תחת השפעת הורמון המגרה את הזקיקים (Fsh- Fullicle stimulating  hormone ) מתחילות 15-20 ביציות 

להבשיל בכל שחלה, כל ביצית גדלה בתוך זקיק משלה. הזקיקים הללו מייצרים אסטרוגן, שהוא הורמון 

הנחוץ להתרחשותו של הביוץ בסופו של התהליך. הביוץ מתרחש כאשר השחלה משחררת ביצית אחת מן 

הזקיק המוביל (הביציות האחרות מתנוונות). התהליך הזה אורך בממוצע כשבועיים, אך עשוי לארוך החל 

משמונה ימים ועד חודש או יותר ומשתנה מאישה לאישה ואף בין מחזור אחד לשני. הגורם העיקרי המשפיע 

על משך הזמן מהווסת ועד הביוץ הוא השאלה באיזו מהירות מגיע גוף האישה לרמת האסטרוגן הקריטית. 

  .(LH- Luteinizig Hormone) הרמות הגבוהות של האסטרוגן יעוררו הפרשה מואצת של הורמון ההצהבה

השלב הלוטאלי- השלב השני של המחזור: 

העלייה החדה ברמת ה- LH (הורמון מחלמן/הצהבה) היא שגורמת לביצית לפרוץ את דופן הזקיק, בד"כ תוך 

יום או יומיים מרגע עליית ה- LH. אחרי שהיא משתחררת מתוך הזקיק, נאספת הביצית ע"י 'אצבעות' 

החצוצרה (פימבריה) בתהליך הנמשך 20 שניות. אחרי שבוקעת הביצית מתוך הזקיק, הוא מתמוטט אל תוך 

עצמו, והופך למה שמכונה 'הגופיף הצהוב' (Corpus Luteum). הגופיף הצהוב נותר בתוך השחלה ומתחיל 

לשחרר פרוגסטרון. תוחלת החיים של הגופיף הצהוב היא סופית ונעה בין 12-16 יום, נדיר שמשך הזמן הזה 

משתנה אצל אותה אישה. הפרוגסטרון הוא בעל חשיבות מכרעת בפוריות האישה והוא ממלא שלושה 

תפקידים: 

1- מונע שחרור של ביציות נוספות באותו המחזור. 

2- גורם לעיבוי של רירית הרחם ושומר אותה. 

3- גורם להשתנות של שלושת סימני הפוריות העיקריים: חום השחר, נוזל צוואר הרחם, ומיקום צוואר הרחם. 

אם לא מתרחשת הפריה, הביצית חיה עד 24 שעות, שלאחריהן היא מתנוונת ונספגת בגוף. 

אם מתרחשת הפריה, היא תתרחש בשליש החיצוני של החצוצרה, בתום שעות ספורות מרגע הביוץ. הזרע 

שזוכה להפרות את הביצית מגיע ליעדו בתום מסע בן מספר שעות. לאחר ההפריה ממשיכה הביצית 

המופרית לנוע לכיוון הרחם באמצעות ריסי החצוצרה המתנועעים. אחרי כשבוע מגיעה הביצית המופרית 

ליעדה הסופי ברירית הרחם, ומתחילה בתהליך ההשתרשות. 

כדי שתתרחש הפריה, יש צורך ב-3 גורמים: ביצית, זרע ואמצעי שיאפשר לזרע לנוע לכיוון החצוצרות. 

אמצעי זה הוא נוזל צוואר הרחם הפורה, המשמש כמוליך המאפשר את מעבר הזרע בצוואר הרחם. נשים 

מייצרות נוזל זה כתוצאה מעליית רמות האסטרוגן בחלקו הראשון של המחזור. כיוון שהזרע יכול לחיות עד 

5 ימים בתוך הנוזל הפורה אפשר לקיים יחסי מין ביום מסוים ולהרות 5 ימים אחריו. 

כדי לשמור על הרחם מקריסת הרירית- (כפי שקורה בכל מחזור שבו לא מתרחשת התעברות ומגיע הדימום 

הווסתי) מופעל מנגנון מיוחד. הביצית המופרית המשתרשת ברירית הרחם מתחילה לשחרר את הורמון 

ההיריון: HCG (Human Chorionic Gonadotropin), וזה משגר מסר אל הגופיף הצהוב, שנותר בשחלה.  
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ה-  HCGמאותת לגופיף הצהוב להמשיך לתפקד מעבר למקסימום הרגיל של 16 יום ולהמשיך להפריש 

פרוגסטרון, כדי לשמר את רירית הרחם. אחרי מספר שבועות, עובר התפקיד של תחזוק ההיריון והלידה 

לידיה של השליה, והיא זו המספקת את ההורמונים הדרושים לשמירה על ההיריון ומספקת לעובר את 

החמצן וההזנה הנחוצים להתפתחותו.  

!
2.סקירת השיטות הקיימות לזיהוי ימי הפוריות.  

בשוק קיימים מגוון מכשירים וערכות המיועדים לחיזוי מועד הביוץ. בפרק זה נסקור את השיטות השונות, 

יתרונותיהן, חסרונותיהן ,עלותן והיכן ניתן לרכשן: 

בדיקת שתן לזיהוי הביוץ- מקלוני ביוץ לזיהוי הורמון ה-LH– העולה ברמתו כ-48 שעות לפני מועד 

הביוץ .עלייה זו מזוהה על ידי מקלוני הבדיקה ומאפשרת לקיים יחסי מין בשיא הפוריות. הקושי בשיטה זו 

שכאשר המחזור אינו סדיר יש לבדוק באופן רציף את קיומו של ההורמון במשך תקופה ארוכה כדי לא 

לפספס את העלייה בהורמון. הבדיקה ניתנת לרכישה בבתי המרקחת ורשתות הפארם. מחירה כ 90 ₪ והיא 

מכילה כ-20 מקלונים. 

מוניטור הפוריות CLEARBLUE  - מערכת אלקטרונית לביצוע בדיקות שתן. המערכת בודקת את רמת 

האסטרוגן וה-LH בשתן, ומזהה את שלב הפוריות בו נמצאת האישה. בשימוש מוצלח המכשיר יכול לחזות 

בהצלחה את הביוץ יום- יומיים לפני התרחשותו. עולה בסביבות 200$ בתוספת 50$ לקופסא של 50 מקלוני 

 http://www.clearplan.com/home.php  :בדיקה. ניתן לקנותו דרך אתרי אינטרנט שונים.  אתר

 !

מוניטור הפוריות OVACUE -  מכשיר לזיהוי הביוץ באמצעות רוק. הנחה  יומית על גבי הלשון של חיישן 

אשר מודד בשניות את רמת האלקטרוליטים ברוק. המכשיר מציג את התוצאה על צג דיגיטלי.המכשיר 

מודיע כאשר הביוץ עתיד להתרחש מבעוד כשבוע – זה הזמן בו יש להתחיל לקיים יחסי מין לסירוגין יום כן 

יום לא ובמקביל לבצע בדיקה ואגינאלית שתאשר שהביוץ אכן התרחש באמצעות חיישן נוסף המצורף 

http:// :נמכר בארץ באתר .   /http://www.ovacue.com  :לערכה.  עלותו של המכשיר 350$. אתר החברה

 . /www.bmommy.co.il

 ; !
ערכה לחיזוי הביוץ OV-WATCH- מכשיר הנענד על פרק היד בזמן השינה ומאתר יוני כלור על פני 

העור. כשישה ימים לפני הביוץ עולה רמת יוני הכלור, לפני עליית האסטרוגן וה- LH. מחירו בסביבות 200$ 

http:// :לשעון ולחבילת חיישנים לחודשיים. משווק בקנדה וארה"ב בלבד. אתר אינטרנט

 /www.ovwatch.com

 

!

http://www.clearplan.com/home.php
http://www.ovacue.com/
http://www.bmommy.co.il/
http://www.ovwatch.com/
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!
ערכות לבדיקת תבנית שרך ברוק- כאשר בודקים במיקרוסקופ את נוזל צוואר הרחם הפורה רואים צורה 

ברורה של עלי שרך. מתברר שגם ברוק נוצרת תבנית דומה, בשל תכולת המלחים, שעולה לקראת הביוץ. 

הערכות הללו כוללות  זכוכיות נשא ומיקרוסקופ מיוחד. בכל בוקר מניחים מעט רוק ע"ג הזכוכית. ערכות אלו 

יעילות לחיזוי הביוץ אך לעיתים קשה לפענח את התוצאות. בארץ מוצעת למכירה ערכה בשם מייבי בייבי, אותה 

ניתן להשיג בבתי המרקחת וברשתות הפארם ללא מרשם רופא , ומחירה 250 ₪.   

באתר:                                                                            

http://www.bmommy.co.il/?CategoryID=173&ArticleID=94      ישנה ערכה כזו בשם דונה: 

!
צילומי רוק מהמיקרוסקופ: 

 ;
!

מכשיר BIOSELF לחיזוי הביוץ- מכשיר המבוסס על חום הגוף המנוחה. מקלידים במחשבון את 

היום הראשון של המחזור ומודדים את החום מדי בוקר. המערכת מחשבת באופן אוטומטי אם אתן 

לפני או אחרי ביוץ , בדיוק לפי שיטת המודעות לפוריות. המכשיר מודיע מתי מתחילה התקופה 

הפורייה, אך כיוון שהוא מבוסס על משך המחזורים הקודמים, רמת הדיוק איננה מספיקה עבור 

נשים שמחזורן אינו סדיר. מחירו כ- 220$ והוא אינו משווק בארץ. 

!
3.שיטת המודעות לפוריות ויתרונותיה 

בפרק הקודם סקרנו  את מגוון הערכות והמכשירים לחיזוי הביוץ הקיימים בשוק. 

חלקם יעילים למדי אך בשיטת המודעות לפוריות אנו נסמכות על גופנו המספק לנו סימנים לא פחות 

יעילים. 

 יתרה מזו שיטת המעקב אחרי הפוריות מספקת לנו מידע בעל ערך רב נוסף לגבי בריאותנו,  בפשטות וללא 

עלות, ועם ערך רב מוסף של מתנת החיבור לגוף.  

אנו לומדות להקשיב לשינויים העדינים המתרחשים מדי חודש,  זוהי אפשרות הניתנת לנו לחיות עם הגוף 

מתוך היכרות והבנה אישית אשר תמשך חיים שלמים.  

שיטה זו כאשר הופכת למיומנת תעזור לנו אף לזהות שיבושים ובעיות העלולים להתרחש בגופנו במהלך 

הזמן. 

!

http://www.bmommy.co.il/?categoryid=173&articleid=94
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רוב הזוגות המתקשים להרות יכולים להיעזר בשיטה כדי להשיג את מטרתם ולשפר את סיכוייהם.  

דיוק בתזמון יחסי המין מאפשר תוך חודשים ספורים לדעת האם ישנה בעיה אמיתית. בנוסף השיטה 

מאפשרת איתור בעיות שונות בסדירות, מקצב, איכות המחזור החודשי ולפיכך מבהירה וממקדת הן לזוג והן 

לרופא המטפל את האפשרויות הטיפוליות המתאימות ביותר.  

4.שיטת המודעות לפוריות- הלכה למעשה 
השיטה מתבססת על שלושה סימנים עיקריים, בפרק זה נרחיב בפירוט על כל אחד מהם: 

א. חום השחר- כיצד למדוד את חום הגוף ולערוך את הנתונים בטבלה. 

ב. נוזלי צוואר הרחם- מאפייניהם  וכיצד להבחין בהם. 

ג. מאפייני  צוואר הרחם- כיצד לבדוק את מיקומו של צוואר הרחם. 

"המעקב אחרי המחזור הוא מתנה, ולא עול" טוני וושלר !
א. חום השחר 

ככלל, חום גופה של האישה לפני הביוץ נע בין 36.1 ל- 36.5 מעלות. אחרי הביוץ הוא עולה ל- 36.6 

ויותר, ונשאר גבוה יחסית עד לווסת הבאה, כעבור 12-16 יום. אם האישה הרתה, יישאר חום גופה גבוה 

יחסית לאורך כל ההיריון. 

חום הגוף עולה בדרך כלל בסביבות יום אחרי הביוץ, כתוצאה מפעילותו של הפרוגסטרון, את הפרוגסטרון 

משחרר הגופיף הצהוב, מכאן מובן שהעלייה בחום מסמנת כי הביוץ כבר התרחש. 

אנו מדברים כאן, על טווח הטמפרטורה של חום הגוף הרגיל והוא כמעלה אחת בסך הכול (36-37 מעלות) ולכן 

חשוב מאד לדייק במדידה.  

(אצל אחוז קטן מאד מהנשים לא נרשמת עלייה משמעותית בטמפרטורה, נשים אלו לא יוכלו להשתמש בחום 

הגוף כמדד לפוריות, אבל יוכלו להשתמש בשיטת בילינגס הנסמכת אך ורק על נוזלי צוואר הרחם). 

עליית החום מעידה על כך שהביוץ כבר התרחש, לפיכך, בניגוד לשני הסימנים האחרים (נוזלי צוואר הרחם 

ומיקומו), חום הגוף אינו מספק סימן מוקדם לזיהוי הביוץ. לכן עדיף לחזות מתי צפוי להתרחש הביוץ בהסתמך 

על נוזלי צוואר הרחם ומיקומו. מעקב ורישום חום השחר מגלה לנו אם אכן היה ביוץ, אם היה איחור 

בביוץ, ומהו משך השלב הלוטאלי (השלב הראשון). אם אכן  הינך בהריון- חום הגוף יישאר גבוה 

במשך  
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גורמים העלולים לשבש את הגרף:  

מחלת חום. •

שתיית אלכוהול בערב הקודם, סמים. •

פחות מ-3 שעות שינה רצופות לפני המדידה. •

מדידה בשעה שונה מהרגיל. •

שימוש בסדין חשמלי או כרית חימום שאינכם משתמשות בהם בד"כ. •

 גורמים רבים עלולים לגרום לאיחור ואף למניעת הביוץ למשל: מתח נפשי, נסיעות, מעבר דירה, מחלה, 

תרופות, מאמץ גופני, שינוי פתאומי במשקל.  

!ע"י תיעוד חום השחר נוכל לזהות בוודאות ביוץ מאוחר או היעדר ביוץ. 
איך למלא את טבלת חום השחר- את הטבלה יש להתחיל לסמן ביום הראשון לווסת (פרט לטבלה 

הראשונה שאותה יש להתחיל לפי היום המתאים בטבלה ביחס לדימום הווסת האחרון המקביל ליום הראשון 

בטבלה).  

!דוגמא לטבלה: 
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!
איך למדוד את חום השחר: 

1.את מדידת החום יש לעשות מדי יום בשעת הקימה, רצוי בשעה קבועה ולפני ביצוע כל פעולה אחרת, כדי 

לשמור על עקביות בתנאי המדידה. 

אופן המדידה- ניתן להשתמש במדחום דיגיטלי  במדידה בפה מתחת ללשון. 

* ניתן לרכוש מדי חום ייעודיים לחום השחר בעלי פונקציית זיכרון ודיוק רב יותר במדידה. 

** זכרי שטמפרטורת הגוף עולה מעט בצורה טבעית במהלך היום. 

2. סמנו בעיגול את הטמפרטורה שנמדדה ומתחו קו שיחבר בינה לבין זו של היום הקודם. 

3. בשורת השונות יש לציין אירועים מיוחדים שייתכן וישפיעו על פענוח הטבלה, כדוגמת: נסיעה, מתח נפשי, 

מעבר דירה וכו'. 

4. אם מסיבה כלשהי דילגת על יום מדידה חברי בקו מקווקוו את הטמפרטורות. 

5. אם ישנה טמפרטורה חריגה, חכי עוד יום בטרם תמתחי את הקו בין המספרים. אם ביום המחרת הטמפרטורה 

!חוזרת להיות רגילה התעלמי מהסטייה ומתחי קו בין שתי המדידות הנורמטיביות.  
ב. נוזלי צוואר הרחם. הערה בנוגע להשוואה של הפרשות צוואר הרחם ונוזל הזרע. על פניו – זו "השוואה 

יפה", אבל אני לא בטוחה עד כמה היא "חוקית" מבחינה מקצועית. לכל אחד מהנוזלים הללו יש תפקיד, הכי 
פשוט – זה לפרט בקצרה מה התפקיד של הפרשה אחת ואת התפקיד של ההפרשה השניה. (נוזל זרע – 
הדגש הוא על הזנה, פחות אם בכלל על התנועה. הזרע מקבל את התנועה שלו מעצם השפיכה עצמה), 

!(הפרשות צוואר הרחם – הדגש הוא על הזנה וסיוע בתנועה). 
בנוזלי צוואר הרחם ישנו שינוי ברור לאורך המחזור, ניתן לעקוב אחריהם, לצפות ולחוש בהשתנותם.  

נוזלי צוואר הרחם - נשים פוריות רק בימים שסביב הביוץ, ולכן הן מייצרות את הנוזל הנחוץ להזנת זרע 

ולניידותו בגוף רק בימים אלה. 

 http://www.poriutivit.com/docs/FAM-sample-chart-celsius.jpg  מתוך פוריות בדרך הטבעית- מיכל שונבורן

http://www.poriutivit.com/docs/fam-sample-chart-celsius.jpg
http://www.poriutivit.com/docs/fam-sample-chart-celsius.jpg
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חשיבותם של נוזלי צוואר הרחם היא לספק לנוזל הזרע סביבה בה יוכל לחיות, לנוע ולשגשג. לפיכך הוא מיוצר 

בצוואר הרחם רק בזמן היחיד שבו חשוב שהזרע ימשיך להתקיים, זמן זה  מתרחש לקראת הביוץ. הנוזל מספק 

סביבה בסיסית כדי להגן על הזרע מסביבת הנרתיק החומצית. לקראת הביוץ, בהשפעת עליית האסטרוגן, 

מתרבים הנוזלים ונהיים רטובים יותר, ופוריים יותר ויותר. 

ניתן להבחין במספר איכויות של נוזל צוואר הרחם: 

דביק – סוג פחות פורה של נוזל צוואר הרחם, לא מוביל לתרומה מיוחדת לתנועת ושרידות הזרע. מקביל 

 .UHU לתחושה ווגינלית לחה, נראה כמו דבק

קרמי – נוזל הדומה לתחליב, היכול לתמוך בזרע במשך פרקי זמן ארוכים יותר מאשר הנוזל הדביק. מקביל 

לתחושה ווגינלית רטובה. נראה כמו קרם ידיים. 

חלבון-ביצה – נוזל צוואר הרחם בעל האיכות הפורייה הגבוהה ביותר, הוא שקוף,  נמתח עד לאורך של 

מספר ס"מ וחלקלק. סוג זה של נוזל צוואר הרחם דומה לחלבון ביצה טרי, מכאן השם התיאורי. הוא מקביל 

לתחושה ווגינלית משומנת, חלקלקה ורטובה (ראי תמונה). 

!מונה נלקחה מהאתר: 
הסימן החשוב ביותר לזיהוי הנוזלים הפוריים הוא תחושת הסיכוך בנרתיק. 

תחושה זו יכולה להימשך יום או יומיים ומעידה על כך שאתן פוריות. כדי לקבוע 

אם הנוזל פורה או לא, חשובה האיכות ולא הכמות. 

לאחר הביוץ, ישנה התייבשות פתאומית וכך נדע שרמת האסטרוגן בגוף צנחה 

!!!!ושהפרוגסטרון התחיל להשפיע. היעדר הנוזלים נמשך בד"כ עד לסוף המחזור. 
המעקב אחרי  נוזלי צוואר הרחם: 

ניתן לעקוב אחרי נוזלי צוואר הרחם באמצעות התחושה המשתנה בנרתיק: יובש, 

רטיבות או סיכוך, ובאמצעות בדיקת ההפרשות עצמן לאורך היום. לימדו להכיר 

את ההבדלים בין סוגי ההפרשות לאורך החודש, ואת אופן השתנותן בהתאם לזמן בחודש. ניתן לחוש בנוזלים 

המשתנים גם באמצעות ניגוב בנייר טואלט וגם באמצעות האצבעות.  בדקו אותם, מששו הסתכלו ולימדו את 

!הסימנים השונים ומשמעותם. 
גורמים שונים המשפיעים על נוזל צוואר הרחם-  

זיהומים בנרתיק, הימצאותו של נוזל הזרע, נוזלים המופרשים בעקבות גירוי מיני, תכשירים קוטלי זרע וחומרי 

סיכה, אנטיהיסטמינים הגורמים להתייבשות הנוזלים, תכשירים הורמונאליים לסוגיהם. יש לשים לב לגורמים 

השונים המשפיעים על הנוזלים, ולהתחשב בהם בהתייחסות לכך שהתמונה 'האמיתית' של נוזלי צוואר הרחם 

משתבשת. 

הערות: 

* שימוש באמצעי מניעה או תכשירים  הורמונאליים משבשים ופוגעים  בנוזלי צוואר הרחם הטבעיים ולכן בזמן 

השימוש בהם ומעט אחרי  יהיה קושי להשתמש בשיטה. 

** ניתן להבדיל בין נוזלי הזרע והנוזלים הנוצרים מגירוי מיני, לבין נוזלי צוואר הרחם בכך שהראשונים דלילים 

!יותר ומתייבשים מהר יותר על האצבע. 

התמונה נלקחה מהאתר: 
http://

commons.wikimedia.or
g/wiki/

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cervical_mucus1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cervical_mucus1.jpg
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בשיטת המודעות לפוריות ביכולתנו להיעזר ב-3 סימני הפוריות ולשלב בין האינפורמציה אותה אנו 

מקבלות מהגוף כדי לקבוע באיזה שלב של המחזור אנו נמצאות. כלומר אם איננו בטוחות אם זה 

הריר הפורה או לא, ניתן להתייחס אליו בהתאם לזמן בחודש, בהתאם למיקום צוואר הרחם ולמדידת 

!החום.  
ג. מאפייני צוואר הרחם 

צוואר הרחם עובר מדי מחזור שינויים עצומים בצורתו במרקמו ובמיקומו. לדברי טוני וושלר שינויים אלו הם מקור 

מידע עשיר אודות מצב הפוריות. ניתן לחוש בשינויים בעזרת מישוש ע"י האצבע האמצעית- קל יותר לבצע זאת 

בתנוחת כריעה. סביב מועד הביוץ צוואר הרחם מתרכך ונפתח כדי לאפשר מעבר לתאי הזרע. כמו כן צוואר 

הרחם מתרומם כלפי מעלה בעקבות השפעת האסטרוגן על הרצועות המחזיקות את הרחם. 

!אחרי הווסת, ובהשפעת האסטרוגן, מתחיל צוואר הרחם להשתנות, להיסגר, להתקשות ולרדת כלפי מטה.  
 !!!!!!!

איור מתוך ספרה של טוני וושלר עמ' 70.   !!!!!!!
סימני פוריות משניים!

!אלו הם סימנים שלא בהכרח יופיעו אצל כל הנשים ולא בהכרח יחזרו בכל מחזור ומחזור. ניתן להיעזר גם בהם  
על מנת לזהות את הימים הפוריים: הכתמה באמצע מחזור, כאב או רגישות בשחלות, חשק מיני מוגבר, 

התמלאות באיברי המין החיצוניים, נפיחות בבטן, אצירת מים, רמת אנרגיה גבוהה, התחדדות החושים רגישות 

!מוגברת בעור ובשדיים. 
5.כיצד תזהי את הימים הפוריים שלך באמצעות הנתונים שאספת 

מגופך?  סיכום. 
היתרון בשילוב מדידות חום השחר, בדיקת נוזלי צוואר הרחם, מאפייני צוואר רחם והסימנים הנוספים שהוזכרו, 

הוא קבלת אינפורמציה כוללת ומהימנה בשיטות שונות התומכות זו בזו. 

רק נוזל צוואר הרחם מרמז על בוא הביוץ ורק עליית החום מעידה על כך שהביוץ אכן התרחש.  

הימים הפוריים ביותר במהלך החודש ימשכו למעשה מהופעתם הראשונה של ההפרשות, כלומר מן 

המעבר מיובש להפרשה מוקדמת, וימשכו עד להתייבשות הנוזלים.   
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מאיסוף עיבוד והבנה של הנתונים הללו יחדיו, מצטיירת לנו התמונה המלאה של המחזור הנשי החודשי. 

התמונה המלאה הזו, מאפשרת לכל אישה קשר הדוק לעצמה ולגופה. וזאת ללא תלות בגורמים חיצוניים 

ובתכשירים יקרים. 

"המעקב אחרי סימני הפוריות, אחרי לימוד העקרונות הבסיסים יכול להפוך 

לטבע שני" טוני וושלר 
!

לפרטים נוספים והתאמת השיטה לצרכיה המשתנים של האישה מומלץ לקרוא בעיון  את ספרה של ❖

טוני וושלר  "שיטת המודעות לפוריות", הוצאת עולם. 

טבלה ריקה למילוי ניתן למצוא  באתר של  ענת ארד ושירלי פבליק: ❖

    http://www.ifam.org.il/wp-content/uploads/2011/02/charthebrew-2.pdf !
ביבליוגרפיה: 

'שיטת המודעות לפוריות', טוני וושלר, הוצאת עולם. •

'גופה של אישה תבונתה של אישה', ד"ר כריסטיאן נורת'רופ, הוצאת אור–עם. •

• 'Treatment of infertility with Chinese medicine' livinstone & j. Lyttleton,   c. !
אתרי אינטרנט: 

• /http://www.ifam.org.il ענת ארד ושירלי פבליק- השיטה המשולבת למעקב פוריות

• http://www.poriutivit.com/docs/FAM-sample-chart-celsius.jpg  פוריות בדרך הטבעית- מיכל שונבורן

•  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cervical_mucus1.jpg :תמונת נוזל פורה

http://www.infomed.co.il/definition-1765/יותרת_המוח_היפופיזה/ •

http://www.ifam.org.il/wp-content/uploads/2011/02/charthebrew-2.pdf
http://www.ifam.org.il/
http://www.poriutivit.com/docs/fam-sample-chart-celsius.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cervical_mucus1.jpg
http://www.infomed.co.il/definition-1765/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%94/

