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לגבש  השראה  לי  נתנה  לעולם  ילד  להביא  שהחלטתה  ַמאּורה,  לבתי 
מחדש את התוכנית ללידה טבעית שבעזרתה נולדה היא עצמה בשנת 
מצדיעה  אני  לעולם.  לבוא  כדי  רבות  שנים  שחיכתה  תוכנית   –  1959

לבחירתה בהוקרת תודה אוהבת.

לנכדי ההיפנוברת'ינג שלנו, שנולדו מאז גיבוש התוכנית: 
קייל פטריק, נולד ב־3 בינואר 1990

ג'ניפר מארי, נולדה ב־4 בדצמבר 1991 
פטריק ג'ון, נולד ב־11 בספטמבר 1992
ג'סיקה מישל, נולדה ב־27 במרץ 1993

מייגן טיילור, נולדה ב־28 בספטמבר 1996 
מליסה קלי, נולדה ב־25 בנובמבר 1996

רייצ'ל קתרין, נולדה ב־18 באוקטובר 1998
לורנה קלי, נולדה ב־17 באפריל 1999

גריסון פורסט, נולד ב־9 בספטמבר 2000
ג'יימי מדיסין, נולד ב־12 במאי 2001

שיין כריסטופר, נולד ב־26 ביוני 2002

לבעלי, ג'ין, שותפי הסבלני ללידה, שעמד לצדי לכל אורך חבלי הלידה 
והעריכות החוזרות ונשנות של הספר. ללא אהבתו ותמיכתו, ספר זה לא 

היה בא לעולם, מתרחב ונכתב מחדש.
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סקירה  לייצג  מתיימרים  אינם  אותה  המתאר  והספר  היפנוברת'ינג  שיטת  הערה: 
ייעוץ  להחליף  אמורים  ואינם  ולידה,  היריון  ואנטומית של  רפואית  מדויקת מבחינה 
רפואי או הוראות להתערבות רפואית. מומלץ כי כל אישה הרה תתייעץ עם רופא או 
עם מטפל בעל הכשרה רפואית לפני הכנת תוכנית היריון או תוכנית לידה. אנשים 
הנוקטים תוכניות פעולה בהמלצת הספר או תוכנית היפנוברת'ינג עושים כך מרצונם 
החופשי. המחברת, המו"ל, מכון היפנוברת'ינג  ומרכז "פשוט ללדת" אינם אחראים 

לכל סיבוך הקשור הן להיריון והן ללידה של המטופלת.
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אם ברצוננו ליצור 
עולם ללא אלימות, 
שבו כבוד וטוב לב 

מחליפים את הפחד והשנאה

עלינו להתחיל בדרך שבה 
אנו נוהגים איש ברעהו 

בתחילת החיים, 

כיוון ששם נקבעים 
הדפוסים העמוקים ביותר. 

משורשים אלה 
צומחים הפחד והניכור 
– או האהבה והאמון.

"II סוזן ארמס, מחברת הספרים "רמאות ללא רבב" ו"רמאות ללא רבב
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תודות

ברצוני להביע תודה והערכה מקרב לב לאנשים הבאים:
לד"ר ג'ונתן דיי המנוח מבפאלו שבניו יורק, מן החלוצים הראשונים 
של הלידה הטבעית, שבסוף המאה ה־19 הניח בספרו "לידה קלה" את 
היסודות לפילוסופיה שעליה מתבססת התוכנית שלי – כי הלידה היא 
דבר נורמלי, טבעי ובריא, ולכן אפשר לקיים אותה "ללא כאב או סכנה". 
לד"ר גרנטלי דיק־ריד המנוח )1890–1959(, בעל, אב, פילוסוף וג'נטלמן, 
לנשים  החזיר  פחד"  ללא  "לידה  וספרו  מיילדות  על  עבודתו  שבעזרת 
עוד  שזמנו  נביא  היה  הוא  באמת.  טבעית  ללידה  הטבעית  זכותן  את 
יגיע. התיאוריות שלו והעבודה שעשה כדי לקדם את הלידה הטבעית הן 

ההשראה לתוכנית זו. 
שיטת  שגובשה  מרגע  זו  בתוכנית  שלם  בלב  שהאמינו  לזוגות 
מתוך  היפנוברת'ינג  פילוסופיית  עם  לצעוד  מוכנים  והיו  היפנוברת'ינג, 
ביטחון שבעזרת שיטה זו ללידה טבעית הם יגשימו את רצונם לחוות 
בסיפוק את חגיגת החיים הגדולה ביותר – הלידה. הודות להם ולדרך 
שהם סללו למען אחרים קיבלה שיטת היפנוברת'ינג את ההכרה שממנה 

היא נהנית היום. 
יקרה, שהכניסה את הפשטות הטבעית של  אן מרפי, חברה  למארי 
האהבה  את  המתאר  שלנו,  הראשון  ללוגו  ההיפנוברת'ינג  פילוסופיית 

והקשר המשפחתי שמתרחש במהלך לידת היפנוברת'ינג. 
במכון  היומיומית  העבודה  רוב  שבלעדיו  ימיני,  יד  פרן,  לג’ורג’ 
ההיפנוברת’ינג במשך שנים רבות לא היתה יכולה להתקיים. הוא ממשיך 

להיות עמוד התווך של צמיחת המכון וניהולו.
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הקדמה

מארי מונגן הקדישה את כל חייה לעבודה עם נשים מכל הגילים ובכל 
אמונתה  את  חולקת  היא  היפנוברת'ינג  ובשיטת  בספרה  החיים.  דרכי 
בחוויית הלידה האישית שלה ואת רגישותה לצרכים הרגשיים והרוחניים 
של אישה במהלך לידה. המסר של ספר זה – שלידה היא אירוע רגיל 
רגועה  לידה  כי  המשפחות שמאמינות  לכל  חשוב  מסר  הוא   – וטבעי 

ושלווה היא לידה בטוחה ומבקשות ללדת כך את תינוקן. 
אחרים,  ולרופאים  לי  סיפקו  עצמה  ההיפנוברת'ינג  ותוכנית  הספר 
החולקים את אותה אמונה בלידה רגילה, מסגרת עבודה שבתוכה יכולנו 
לעסוק במיילדּות הן בדרך הרפואית שלמדנו והן בדרך שאליה הוליך 
אותנו לבנו. היפנוברת'ינג שינתה את הדרך שבה רבים מאיתנו עוסקים 

במיילדּות. 
להשתמש  שיש  האמנתי  ב־1983,  תינוקות  "ליילד"  כשהתחלתי 
בתרופות כדי לשכך את כאבי הצירים. האמנתי שהאפידורל הוא ברכה 
רפואית לנשים יולדות. אף שעשיתי כל שביכולתי להפעיל שיקול דעת 
לתינוקות שסבלו  כולל  רבים,  לסיבוכים  עד  הייתי  ויציב,  מקיף  רפואי 

ממצוקה נשימתית. שיעור הניתוחים הקיסריים אצלי עמד על 25%. 
רבות מהמטופלות שלי דרשו לידה טבעית. יילדתי מאות לידות בעזרת 
שהאימהות  עד  הכאבים  משככי  מתן  את  ועיכבתי  ונשיפות,  לחיצות 
בסיכון  נמצאו  לא  שכבר  תינוקות  ראיתי  בכאב.  לעמוד  עוד  יכלו  לא 
ובמצוקה נשימתית, אך גם האם וגם התינוק היו מותשים, ולכן נזקקו 
זאת,  עם  מכניים.  באמצעים  החמצן  אספקת  לחידוש  קרובות  לעתים 

שיעור הניתוחים הקיסריים בלידות שיילדתי צנח ל־5%.
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בשלב הבא השתמשתי בהדמיות ובדמיון מודרך כדי לנהל את כאבן 
ולעתים  כאבים,  נאלצתי להשתמש במשככי  ושם  פה  של המטופלות. 
שהתקשו  מותשים  תינוקות  לראות  המשכתי  באפידורל.  גם  רחוקות 

ליצור קשר עם אמם. שיעור הניתוחים הקיסריים עדיין עמד על 5%.
בסופו של דבר התחלתי להשתמש בהיפנוזה ובדמיון מודרך כדי לנהל 
כאב במהלך לידה. התוצאות היו לא רעות. פחות תינוקות היו בסכנה 
ורק לעתים נדירות הם נזקקו לחמצן, אך לאימהות הלידה עדיין היתה 

חוויה כואבת. שיעור הניתוחים הקיסריים נותר 5%. 
לפני כמה שנים עברתי ליילד בשיטת היפנוברת'ינג, וכעת אני מאמין 
השתתפתי  כואבת.  להיות  חייבת  אינה  רגילה  שלידה  ובתמים  באמת 
הטכניקות  בעזרת  ללידה  שהתכוננו  נשים  של  לידות  מ־200  ביותר 
יצאו  המשפחות  כל  מֹונַגן".  "שיטת   – היפנוברת'ינג  של  והפילוסופיה 
מהלידה נרגשות מהחוויה. אני רואה תומכי לידה שמעורבים מעורבות 
משמעותית בתהליך, יחד עם האם, ומסייעים לה בדרכים שונות. לא היו 
לי כל סיבוכים. אף תינוק לא נזקק לחמצן או לכל תמיכה אחרת מלבד 
לחום גופה של אמו. מספר הניתוחים הקיסריים בלידות שלי עומד כבר 
שנים רבות על שלושה. מאז שהתחלתי ליישם את שיטת היפנוברת'ינג 

יחד עם האימהות לא נתתי כל משככי כאבים. 
במהלך השנים הבנתי שבזמן הלידה אינני "מיילד" יותר; אני משתתף 
וצופה באימהות יולדות את תינוקותיהן בנוחות וברוגע, ובמלווי הלידה 
נראה שתפקידי  יוצאים מרחם אימם.  המקבלים את התינוקות כשהם 

החדש הוא להיות נוכח ועד לנס ההיפנוברת'ינג. 
כעת אני מרצה  דרך קבע בפני קבוצות רופאים ומטפלים, ומספר להם 
בהתלהבות על יתרונות ההיפנוברת'ינג כאמצעי המאפשר ליולדת לידה 
קלה ונוחה יותר. אני תמיד שמח לספר לאנשי מקצוע מתחום הבריאות 
)או עם כל אחד אחר( על החוויות שחוויתי בלידות טבעיות באמת. אני 
מכיר הרבה אימהות ואבות היפנוברת'ינג מאושרים ששמחים לדבר על 

חוויית הלידה שלהם. 
משפחה  ברפואת  ההתמחות  בתוכנית  כחבר  הנוכחי  בתפקידי 
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באטלנטה, ג'ורג'יה, אני מלמד סטאז'רים טכניקות של היפנוברת'ינג כדי 
שיוכלו להציע אותן למשפחות שבטיפולם. 

בו,  המפורטת  התוכנית  ועל  הזה  הספר  על  לבי  בכל  ממליץ  אני 
של  לידותיהם  להפיכת  תרומתו  בגלל  בה,  הושקעה  רבה  שמחשבה 

ילדינו לצעד חיובי ועדין בדרך לעולם טוב יותר. 

ד"ר לורן ר. קמבל האב 
עמית הוראה קלינית ברפואת משפחה

בית הספר מרסר לרפואה ובית הספר סאני באפלו לרפואה באוניברסיטת 
רוצ'סטר 
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הקדמת מרכז "פשוט ללדת"
 

הספר  את  רבה  בהתרגשות  לכם  מגיש  ללדת"  "פשוט  מרכז 
"היפנוברת'ינג: שיטת מונגן". אנחנו שמחות לחלוק עם קוראי העברית 
את העבודה החשובה הזאת. בשנת 1989 פרסמה מרי מונגן את ספרה 
הראשון "היפנוברת'ינג: חגיגת החיים". מן הספר הזה צמח ועלה קורס 
העומד  והמסר  העדינות  הלידה  טכניקות  לידה.  לקראת  להכנה  נהדר 
הלידה  חוויית  על  אחריות  לקחת  יכולים  הורים  הספר, שלפיו  בבסיס 
לכל  היפנוברת'ינג  שיטת  התפשטה  מאז  הלידה.  פני  את  שינו  שלהם, 
עמוקה,  בהרפיה  השימוש  בזכות  דבר  לשם  והפכה  העולם,  רחבי 

המסייעת ללידה קלה יותר.
לנו ב"פשוט ללדת" היה העונג להעביר קורסי היפנוברת'ינג למאות 
משפחות, ואנחנו תמיד שמחות לשמוע את סיפורי הלידה העדינה שלהן. 
כדולות העובדות בשיטת היפנוברת'ינג, היה לנו הכבוד להשתתף בלידות 
נפלאה  דרך  זוהי  כי  בבירור  נוכחנו  ובהן  מספור,  רבות  היפנוברת'ינג 
המסייעת למשפחות חדשות להתכונן לחוויית הלידה. היפנוברת'ינג היא 
גישה חיובית ומעצימה, וכשיטת הכנה ללידה היא מחזירה את המוקד 
ובין האם לתינוק,  בין האם לגופה  – לקשרים העמוקים  למקום הנכון 
ולרגעים המדהימים שבהם המשפחה החדשה פוגשת את התינוק פנים 

אל פנים בפעם הראשונה.
ביותר מ-46 מדינות. מאז  כיום  נלמדת  מונגן"  "היפנוברת'ינג: שיטת 
חוויית הלידה הראשונה בעזרת שיטת היפנוברת'ינג, ראינו כיצד השיטה 
עולה כפורחת והופכת לשיטה המועדפת על נשים ובני זוגן, שמעוניינים 

בחוויית לידה רגועה וטבעית.
אנא קראו את הספר בנחת והפנימו את המסרים החשובים שבבסיסו: 
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שלכן,  באינטואיציה  ִּבטחו  הירגעו,  בעצמכן,  התמקדו  חיובי,  ִחשבו 
יודע,  מי  ובשמחה.  בעדינות  העולם  אל  שלכן  התינוק  את  והביאו 
באמצעות  ובבטחה  בשלווה  חייהם  את  יתחילו  תינוקות  מספיק  אם 

היפנוברת'ינג, אולי יום אחד יהיה שלום באזורנו!

)מדריכה  אג'י  פאולה  בידי   2009 בשנת  הוקם  ללדת"  "פשוט  מרכז 
היפנוברת'ינג בכירה, חברה בפקולטה במוסד הבינלאומי להיפנוברת'ינג 
רוזנשטיין  ודולה(, רבקה  ומדריכת נשות מקצוע בשיטת היפנוברת'ינג 
היפנוברת'ינג,  בשיטת  מקצוע  נשות  מדריכת  היפנוברת'ינג,  )מדריכת 
מדריכת  היפנוברת'ינג,  )מדריכת  פלד  ושרון  ודולה,  נשית  ליוגה  מורה 
בשיטת  פוריות  בטיפולי  תומכת  היפנוברת'ינג,  בשיטת  מקצוע  נשות 

היפנו-פוריות ודולה(.
והדרכות  סדנאות  ללידה,  להכנה  קורסים  כוללות  המרכז  פעילויות 
התעברות  בקשיי  תמיכה  הלידה,  מקצועות  ונשות  לידה  חדרי  לצוותי 

ועוד.
מטרתנו במרכז "פשוט ללדת" היא להפוך את עולם הלידות בישראל 
אמונה  מתוך  שלהם  ולמלווים  לתינוקות  ליולדות,  בהרבה  לידידותי 
שכאשר התנאים נכונים, לידה יכולה להפוך לחוויה משמעותית במובן 
החיובי של המילה – התחלה מופלאה ובטוחה שמגיעה לכל אחד ואחת 

מאיתנו בתחילת דרכנו. 

בברכה,

שרון, רבקה ופאולה      
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פתח דבר

"חלומי הוא שכל אישה, בכל מקום,
תחווה את האושר שבלידה בטוחה, 
נוחה ומספקת באמת לה ולתינוקה."

מארי פ. מונגן

והשפעתה  משנת־חיים,  חוויה  הן  לעולם  תינוק  של  לבואו  ההכנות 
שיטת  החיים.  כל  לאורך  אלא  והלידה  ההיריון  במהלך  רק  לא  ניכרת 
היפנוברת'ינג מציעה גישה רגועה ופשוטה להפליא למהפך החשוב הזה, 

שבו אתם נכנסים לתפקידכם החדש כהורים והופכים יחד למשפחה.
מהדורה זו של הספר "היפנוברת'ינג: שיטת מונגן" היא גרסה מורחבת 
של ספריי הקודמים, ששימשו הורים בהכנה ללידה עדינה. היא תוכננה 
או  סיכון  ללא  נורמליים,  הריונות  יש  שבהן  מהמשפחות,   95% למען 
היפנוברת'ינג  שיטת  מוחלט,  רוב  מאותו  חלק  אתם  אם  נמוך.  בסיכון 
תלמד אתכם להשתמש בטכניקות הרפיה ודמיון מודרך, ותצייד אתכם 
בתרגילים גופניים ובמדריך לתזונה בריאה שיעזרו לכם לעבור את היריון 

ולידה בריאים, קלים ושמחים. 
אם עדיין לא אימצתם בשתי ידיים את הרעיון של לידה רגילה וטבעית, 
ספר זה יעזור לכם לחקור את התיאוריות העומדות בבסיסו וללמוד עוד 
כיצד גישה רגועה להיריון וללידה תאפשר לכם להתכונן ללידה בטוחה 

וקלה יותר, שתתרחש בנוחות ובחדווה. 
הבנת מקורם של האמונות והמיתוסים הרבים הסובבים את הלידה, 
מן  בכמה  להכריע  לכם  לעזור  יכולה  לקבל,  הסכמנו  כתרבות  שאנו 
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ההחלטות שעומדות בפניכם כאשר אתם מתכוננים לתקופה החשובה 
תינוק  עם  קשר  ליצור  דרכים  בפניכם  יפרוש  זה  ספר  בחייכם.  ביותר 
בעל  קטן,  כאדם  התינוק  של  יותר  טובה  תפיסה  ולגבש  נולד,  שטרם 
תודעה, שיכול לתקשר איתכם גם לפני הלידה. אתן יכולות ללמוד להכין 
את תודעתכן ואת גופכן ללידה שמחה, בין שתרצו ללדת באופן טבעי 
ובין שתעדיפו לידה בעזרת משככי כאבים. הספר משמש כמדריך לאלו 
שכבר נחושות להביא לעולם את תינוקן בעזרת היפנוברת'ינג, וישתלב 
בהנחיות שתקבלו בסדרת מפגשי ההכנה ללידה בשיטת היפנוברת'ינג, 
המועברות על ידי מדריכות מוסמכות מטעם מכון היפנוברת'ינג. הספר 
המשמשות  מהטכניקות  ולרבות  לפילוסופיה  היסוד  קווי  את  מניח 
ותובנות רבות. ההנחיות  יספק לכן מידע  משפחות היפנוברת'ינג. הוא 
שתעביר  והדגמות  תסריטים  מסוימות,  שיטות  על  והדיונים  המקיפות 
מדריכת ההיפנוברת'ינג שלכם במהלך המפגשים, ואפילו במהלך הלידה 

עצמה, הם רבי ערך.
תוכן הספר אינו מחליף ייעוץ רפואי. מומלץ תמיד לבקש ייעוץ מרופא 

מקצועי ומוסמך בכל ענייני ההיריון. 

סדנאות  על  או  באזורכם  היפנוברת'ינג  מפגשי  על  נוסף  למידע 
להסמכת מדריכות היפנוברת'ינג, אנא צרו קשר עם מכון היפנוברת'ינג 
054-2223003(, או בקרו  או עם מרכז "פשוט ללדת" בישראל )טלפון: 

www.hypnobirthing.co.il באתר האינטרנט שלנו
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מסר להורים

לאם

ביותר  המדהימות  החוויות  אחת  הוא  ההורות  לעולם  שלך  המסע 
שתחווי. בחירה בשיטת היפנוברת'ינג תהפוך אותו לאירוע מספק אף 

יותר. 
ואולם, זו רק אחת מההחלטות הרבות שאת ובן זוגך תקבלו במהלך 
המסע. זו תהיה תקופה עמוסה ביותר, ואתם תקבלו החלטות חשובות 

רבות, אשר ישפיעו על חייכם ועל חיי תינוקכם. 
רבות מההחלטות הללו קשורות קשר הדוק לדרך שבה את תופסת 
את הלידה ואת תפקידך בהרפתקת ההיריון, הלידה וההורות. אני מקווה 
ולמלווה שלך להבין היבטים חשובים  שגישת היפנוברת'ינג תעזור לך 
של ההיריון והלידה, ותסייע לכם בתפקידכם כהורים. התוכנית מיועדת 
לשניכם, כיוון שלמלווה שלך יש תפקיד חיוני הן במהלך ההיריון והן בזמן 
ותיקחו חלק פעיל בתרגילים  יחד  הלידה. שניכם תשתתפו במפגשים 
ובאימונים. אם נראה לך שבן זוגך מהסס במקצת, אולי כדאי שתשקלי 
לקחת מלווה לידה נוסף. שני המלווים יתקבלו במפגשים בברכה. עם 
זאת, דעי כי אין זה יוצא דופן שבן זוג שהיסס בהתחלה יפרח כשישתתף 
בדיונים במפגש. רובם מוכנים בחפץ לב למלא תפקיד פעיל בשלבים 
גם  תוכלי  כך בהתחלה.  נראו  לא  גם אם  הצירים,  ובמהלך  המקדימים 
לבקש ממדריכת ההיפנוברת'ינג שלך להשתתף בלידה. רוב המדריכות 

מוסמכות לתפקיד תומכת לידה וישמחו לעזור. 
לעולם  תביאי  שבקרוב  חדשים  חיים  בקרבך  נושאת  את  כי  ההבנה 
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בדומה  כה.  עד  הכרת  שלא  ורגשות  תחושות  כמה  בך  לעורר  עתידה 
הקטן  לתינוק  מופנות  ממחשבותייך  ניכר  חלק  לעתיד,  ההורים  לרוב 
שאת נושאת ברחמך ומתכוננת ללידתו. זה חשוב מאוד. חשבי עד כמה 
את מיוחדת, ושימי לב לתחושותייך בנוגע לשינויים המתרחשים בזמן 

שתינוקך מתפתח. 
לא חשוב כמה ילדים ילדת עד כה, החוויה הזאת בלעדית לך ולתינוק 
יוכל  לא  לעולם  הוא  שוב,  ייוולד  לא  לעולם  הזה  המסוים  הילד  שלך. 
לבוא שוב לעולם. אין עוד אדם בעולם שיכול להרות את האדם הקטנטן 
שאת  טבעי  ולכן  בחיים,  פעם  שמתרחש  אירוע  זה  אותו.  וללדת  הזה 
וטבעית ככל  נוחה  ומלווה הלידה שלך תרצו בלידה בטוחה, מספקת, 

האפשר לתינוק.
שיטת היפנוברת'ינג מבקשת להעצים את תחושות הייחודיות ויראת 
הכבוד הללו, ולעזור לך להיות מודעת לגופך ולהכיר בו ככלי המושלם 
ביותר שיצר הטבע – הכלי שבעזרתו ילדך יתפתח בדרך נס ויבוא לעולם. 
העליון,  החיים  כוח  של  ביטוי  זהו  הדרו.  במלוא  הטבע  נגלה  בלידה 
מחווירות  הטבע  מפעלות  כל  האנושי.  המין  הישרדות  את  המבטיח 
בהשוואה לנס הלידה, ואתם שניכם נמצאים בלבו של הנס הנפלא הזה. 
הטבע פועל לצדך כבר מהרגע הראשון של ההיריון ומכין את גופך 
את  תודעתך.  עם  בהרמוניה  פועל  גופך המשוכלל  הזה.  העצום  לפלא 
עתידה ללמוד כיצד לעבוד יחד עם הטבע, ולהישאב כל כולך להכנות 
לקראת לידה בטוחה וטבעית באמצעות תזונה נכונה, יציבה טובה, כושר 
אינה  תודעתך  שכאשר  להבין  תלמדי  הלידה.  בתהליך  בוטחת  וגישה 
שנועד  כפי  בדיוק  ומתפקד,  מכאב  משוחרר  גופך  ופחד,  מתח  אחוזת 

לעשות. 
בעזרת התובנות הללו ותרגול הטכניקות של שיטת היפנוברת'ינג, תבני 
נינוחה  בציפייה  תינוקך  את  ללדת  לך  שיאפשר  הביטחון  את  לעצמך 

ובחדווה.
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לאב או למלווה הלידה

לכם, העתידים לשמש כמלווי לידה – בעלים, בני זוג, בנות זוג, חברים, 
אחיות, אמהות – יש תפקיד חשוב בשיטת היפנוברת'ינג. אינספור נשים 
שילדו בעזרתה ייחסו את הצלחתה של חוויית הלידה לתמיכה ולסיוע 
במהלך  ויצירת הקשר שמתקיימות  התמיכה  הלידה.  שקיבלו ממלווה 
הצירים והלידה יוצרות שותפות שאין לתאר את יופיה. זוגות דיווחו כי 
התקרבו זה לזה יותר מששיערו שאפשר. אחד הגורמים החשובים ביותר 
בשמירה על רווחתה הרגשית של האם ההרה ושל התינוק שהיא נושאת 

הוא הידיעה כי היא נתמכת על ידי מלווה דואג ואוהב.
ומקום  דולה  מיילדת,  נשים,  רופא  בבחירת  מאוד שתשתתפו  חשוב 
לידה שיתמכו ברצונכם ללדת לידה רגילה ובטוחה. רוב האבות מגלים 
כי הם מתקבלים בברכה כשהם מגיעים לביקורים אצל הצוות הרפואי 
ונהנים לחלוק את ההתרגשות שבלמידה על התפתחותו  לפני הלידה, 
וצמיחתו של התינוק שלהם. נכונותכם לאחוז במושכות ולוודא שהלידה 
ששניכם תכננתם הופכת למציאות היא חיונית, וביטחונכם יעזור לבנות 
עם  טובה  יחסים  למערכת  הדרך  את  ולסלול  האם  של  ביטחונה  את 

המיילדת. 
ותרגול השיעורים  ההיריון,  למידת הטכניקות לתמיכה באם במהלך 
הנחוצים בבית, משדרים לתינוק שלכם שהוא חלק משמעותי מחייכם 

כבר עכשיו. 
הלידה  לסביבת  איתכם  מביאים  בתהליך, אתם  חיוניים  כמשתתפים 
מרכיבים נחוצים כמו אמון וביטחון. אתם תתמכו בה – תעזרו לה ללמוד 
ומגע  קולכם  צליל  שלכם.  העידוד  לסימני  בתגובה  להרפיה  להיכנס 
ידכם ינחו אותה במהלך הצירים. תשומת הלב, ההבנה, העידוד והקרבה 
יוצרים תחושת שיתוף שאין דומה לה, וכל הרגשות הללו יעזרו ליצור 

ביניכם קשר שיימשך כל חייכם. 
זה  הלידה.  בחדר  תפקידכם  בדיוק  מהו  תדעו  לא  שבתחילה  ייתכן 
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העידוד  בעזרת משפטי  להדריך את האם  זאת, כשתתחילו  עם  טבעי. 
במהלך הצירים, תחושו במהרה עד כמה חשוב לתמוך בה, לחזק אותה 
והרוגע  השלווה  על  ולשמור  עדינה  בצורה  ללדת  ביכולתה  הרף  ללא 
כל־כולכם  תישאבו  ציר,  בכל  איתה  יחד  כשתעבדו  הלידה.  בסביבת 
להיענות שלה לתהליך, ונוכחותם של אחרים תיעלם לגמרי. אתם תדעו 
מה עליכם לעשות באופן אינטואיטיבי, וכלל לא תחושו בבואם ובלכתם 

של המטפלים. 
אם אתם באים ללידה מתוך פחד שתראו את יקירתכם סובלת, מפגשי 
ההיפנוברת'ינג יפיגו את חששותיכם. אתם והיולדת תלמדו טכניקות כדי 
להקל על הכאב, ואולי אפילו לבטלו. התמיכה והאהבה שלכם יעזרו לכל 

זה לקרות. 
אישה במהלך צירים עשויה להיות פגיעה, רגישה ולא החלטית. אתם 
הקשר  אנשי  תהיו  אתם  כמדריכים.  כדוברים,  כתומכים,  לה  תשמשו 
במהלכה.  והן  הלידה  לפני  הן  בכם,  המטפלים  לבין  בינה  והמתווכים 
מעורבותכם בהכנת תוכנית הלידה והבעת רצונכם לקיים אותה היא אחת 
ותמיכתכם,  נוכחותכם  בפניכם.  העומדות  ביותר  החשובות  המשימות 
בעיקר במהלך הלידה עצמה, הן יקרות מפז, וברגע הלידה ממש תחושו 
נס   – הזה  הנס  את  לממש  הצלחתם  שיחד  הרוח שבידיעה  קורת  את 

שאיש מכם לא ישכח לעולם.

"פעם אמר מישהו
שאיש לעולם לא יוכל לאהוב ילד כמו שאמו תאהב אותו. 

אותו אדם לא היה אבא."
אלמוני
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לידתה של הלידה הטבעית

"לידה קלה יותר שאינה מסכנת את האם או את הילד 
איננה מטרתנו היחידה. עלינו ללכת רחוק יותר. עלינו להבין 
שלידה היא ביסודה הישג רוחני, ולא רק גופני... לידתו של 

ילד היא ההתגלמות המוחלטת של האהבה האנושית." 
גרנטלי דיק־ריד, 1953

הפילוסופיה של שיטת היפנוברת'ינג קשורה לדרך שבה נערכה הלידה 
בימים עברו – כשיר הלל לחיים. תחילתה המעשית של השיטה טמונה 
בעבודתם של אנשי המדע המודרני, ובמיוחד בתיאוריות של רופא מיילד 

אנגלי מתחילת המאה העשרים בשם ד"ר גרנטלי דיק־ריד.
הלידה  תהליך  של  האמיתי  לטבעו  לראשונה  התוודע  דיק־ריד  ד"ר 
1913. כחלק מתפקידו כמתמחה  באזור דל ומוכה עוני בלונדון בשנת 
הוא  לונדון,  במזרח  העוני  משכנות  של  בלּבן  וייטצ'אפל,  ברובע  צעיר 
נקרא לסייע לאישה שכרעה ללדת. לאחר שרכב על אופניו בבוץ ובגשם, 
הגיע דיק־ריד בשלוש לפנות בוקר לבקתה רעועה ליד גשר פסי הרכבת. 
בחדר  שוכבת  שלו  המטופלת  את  ומצא  פנימה  דרכו  את  פילס  הוא 
אפלולי, רטובה עד לשד עצמותיה מן הגשם שדלף מן הגג, ואת גופה 
על  לשים  ממנה  ביקש  הוא  ישנה.  שחורה  וחצאית  שקים  רק  מכסים 
פניה מסכה ולתת לה כלורופורם. סירובה הנחרץ היה הסירוב הראשון 
שבו נתקל. הוא החזיר את הכלורופורם והמסכה לתיק, התרחק והתבונן 
בה כשילדה את תינוקה בעזרת לא יותר מכמה נשימות עדינות. התינוק 
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נולד בלי שאמו תצעק או תעשה מכך עניין גדול. כשהתכונן ללכת, שאל 
דיק־ריד מדוע סירבה לשכך את הכאב. 

היא ענתה לו תשובה שהוא לא שכח לעולם. "זה לא כאב. זה לא היה 
קוקני  הכנה, שנאמרה במבטא  דוקטור?" תשובתה  נכון,  לכאוב,  אמור 
כבד, השפיעה עליו עמוקות ושינתה את דרך עבודתו בעשורים הבאים. 
כשחזר לבית החולים באותו בוקר שמע דיק־ריד את האחות מספרת 
כיוון  להתחמם  עשויים  עוד  העניינים  אבל  משעמם,  היה  שהלילה 
הוא שמע את המילים  308 עלולה להיתקל בקשיים.  שהאישה בחדר 
הללו בעבר, אולם כעת לא יכול היה להתעלם מהן. האם לידה נחשבה 

משעממת אם לא התעוררה בעיה? 
בחודשים הבאים ישב דיק־ריד יומם ולילה ליד מיטתותיהן של נשים 
בייסורים  צפה  הוא  הלונדוני.  החולים  בבית  ממון  ועתירות  משכילות 
לפסי  שמתחת  בבקתה  לאישה  ונדדו  שבו  ומחשבותיו  שחוו,  ובסבל 
הרכבת. הוא השווה את המטופלות שלו בהווה לאישה השלווה והנינוחה 

שילדה ללא כל קושי ושאל: "למה?"
בחוויות  ונתקל  דיק־ריד  שב  הראשונה  העולם  במלחמת  כשנלחם 
דומות. באחד משדות הקרב בארץ זרה, התקרבה אישה לאחת השוחות 
וביקשה לראות את הרופא הצבאי. כיוון שהיתה בשלבי לידה מתקדמים 
והחיילים הורידו אותה לשוחה. היא התעלמה  היא הופנתה לדיק־ריד, 
ממנו והמשיכה בלידה, בקלות רבה וככל הנראה ללא אי־נוחות, בדיוק 
כמו האישה באותו ערב בלונדון. נראה שהאישה בשוחה אינה מודעת 
למלחמה שהשתוללה סביבה. לאחר שילדה את תינוקה עטפה אותו, 

קיבלה עזרה כדי לצאת מן התעלה והמשיכה בדרכה. 
כנגד  ונשענה  ללדת  שכרעה  באישה  דיק־ריד  נתקל  אחר  במקרה 
מה,  זמן  מחכה  בה  צפה  הוא  בקלות.  לעולם  הגיח  התינוק  הסוללה. 
והתינוק בזרועותיה. הוא ראה כיצד חבל הטבור הולך ונעשה דק, כמו 
מיתר. לאחר שהשלימה את משימתה שמה האישה את פעמיה חזרה 
לכפר, ותינוקה שזה עתה נולד בזרועותיה. פעם נוספת היה דיק־ריד עד 

ללידה רגילה. לא היה שום פסול בלידה הזאת.
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אירועים אלה הניעו את דיק־ריד לפקפק באמונתו בדברים שלמד על 
ללידות  הביאו  הללו  הפשוטות  שהנשים  במה  רבות  הרהר  הוא  לידה. 
שלהן, וִאפשר להן ללדת בלי המופעים התיאטרליים שהתרגל לראות 
אצל נשים מתוחכמות יותר. עם הזמן התברר לו שהתשובה טמונה לא 
במה שאותן נשים פשוטות הביאו ללידה, אלא במה שלא הביאו אליה 

– פחד. 
מצויד בחוויות אלה פתח דיק־ריד במחקר שארך כמה שנים, ובעקבותיו 
פיתח את התיאוריה שלו, שלפיה כאשר הפחד אינו נוכח, גם הכאב אינו 
נוכח. הפחד גורם לעורקים המובילים אל הרחם להתכווץ ולהימתח, וכך 
נוצר כאב. ללא פחד, השרירים נרגעים ומתגמשים, וצוואר הרחם יכול 
להימחק ולהיפתח בטבעיות בעוד הגוף פועם בקצב ופולט את התינוק 

בקלות.
המתווה  דיק־ריד מאמר  פרסם  המאה שעברה  של  העשרים  בשנות 
את התשובה לשאלה "מה לא בסדר בלידה?" הוא קרא לתיאוריה שלו 
"סינדרום הפחד־מתח־כאב" )FTP(, והציע הנחת יסוד שלפיה הפחד הוא 
הגורם למתח בגוף, ובמיוחד ברחם, ומתח זה בולם את תהליך הלידה 
וגורם לכאב. עמיתיו חשבו שהוא מטורף  הטבעית, מאריך את הלידה 
לא  ואיש  כאב,  נטולת  להיות  יכולה  שלידה  בדעתו  להעלות  העז  כי 
האזין לו. התיאוריה שלו קיבלה מעט תשומת לב מאוחר יותר, כשספרו 
"לידה טבעית" ראה אור בשנת 1933. בספר הציג דיק־ריד את רעיונותיו 
לעומק וטען כי למעשה, הגוף מצויד בכל הדרוש כדי להפחית את אי־
משככי  בעזרת  לידות"  "לנהל  רגילים  שהיו  עמיתיו,  שבלידה.  הנוחות 
כאבים ומלקחיים, המשיכו להפנות לו עורף. הטענה שבהיעדר פחד או 
מתח גופנו משחרר חומר הרפיה טבעי שיכול לסייע ללידה קלה היתה 

מרחיקת לכת מדי לתקופתו.



|  היפנוברת'ינג 26

אנדורפינים – משככי הכאבים הטבעיים של הגוף

דיק־ריד הקדים את זמנו ביותר מחצי מאה. הוא לא ידע כיצד לכנות 
אינו מגביל את  כי כאשר הפחד  ידע  הוא  אך מהתצפיות שערך  זאת, 
יותר. הגוף מתמלא  נפלא שמאפשר לידה קלה  היולדת מתרחש דבר 

בחומר הרפיה טבעי משלו. 
מדענים חיפשו כבר זמן רב חלופות לתרופות משככות כאבים, אולם 
רק באמצע שנות השבעים של המאה העשרים התגלה כי הגוף עצמו 
כבר מצויד בחומר אלחוש טבעי. מדענים אמריקנים שחקרו את אופן 
שנקשרות  אופיואידים  מולקולות  כי  גילו  האופיואידים  של  פעולתם 
המרכזית  העצבים  במערכת  העצב  בתאי  מיוחדים  קולטנים  לאזורי 
מואט, תחושת  וכאשר הקצב   הירי של תאי העצב,  מאטות את קצב 

הכאב פוחתת. המרכיב החסר שִאפשר את ההאטה הזאת היה שלווה. 
הצליחו  שהם  עד  רב  זמן  חלף  לא  זאת,  הבינו  שהמדענים  לאחר 
נֹוירֹוֶּפּפטידים במוח ובבלוטת יותרת המוח  לבודד את האנדורפינים – 
שהשפעתם חזקה פי 200 מהשפעתו של המורפיום. האנדורפינים יוצרים 

מצב של רגיעה וִשכחה. התגלית אימתה את חשדותיו של דיק־ריד. 
אצל כל היונקים, כאשר האם מתקרבת לסוף שלב הפתיחה בלידה 
שנקרא  הזה,  המורא  מטיל  השלב  ִשכחה.  של  טבעי  מצב  חווה  היא 
בשיטות אחרות "שלב המעבר", נעלם מאליו כשהאם רגועה, מתכנסת 
עמוק בתוך גופה, מתרכזת בתינוק ומתעלמת מכל ההפרעות החיצוניות. 

היא והתינוק מתחברים זה לזה בתהליך הכניסה לעולם. 
באמצע שנות החמישים של המאה העשרים הודפסה בארצות הברית 
המהדורה השנייה של ספרו של דיק־ריד, "גילויים בנוגע ללידה", תחת 
הכותרת "לידה ללא פחד". דיק־ריד הפך אז לגיבורן של כל הנשים שלא 
הסכימו לקבל את האמונה הרווחת שמשהו בלידה פגום מיסודו. אנחנו 

הקשבנו לו, ובעקבות זאת חוו נשים רבות בנות דורי לידות נפלאות. 
ממצאיו של דיק־ריד הניחו את הבסיס לשני זרמים חשובים בעולם 
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המיילדּות במאה העשרים: שיטת למאז' והשיטה להדרכת הבעל בלידה, 
הידועה כיום בשם שיטת בראדלי. במשך יותר מעשר שנים יכלו נשים 
ללדת ללא כאבים באמצעות שיטת למאז', אך למרבה הצער הממסד 
התערערה  למאז'  של  והפילוסופיה  הקורס,  תוכן  על  הרפואי השתלט 
ונחלשה. מדריכים רבים הוסיפו לשיטה המקורית את הפרשנות האישית 
שלהם, או של המוסד שהעסיק אותם, ולבסוף הפך השם "למאז'" לשם 
כללי לכיתות "הכנה ללידה". בשנים האחרונות החלה התוכנית לשחזר 

חלק ניכר מכוונתו המקורית של מייסדה, פרדיננד למאז'. 
בשנת 1989 נכנסה תנועת ההיפנוברת'ינג לזירה, והחזירה את האמונה 
שכל אישה יכולה לזמן את האינסטינקט האימהי הטבעי וללדת בשמחה 

וברוגע, באופן הנאמן ביותר לטבע.

"התיאוריות שלי התבססו על תצפיות 
שערכתי ליד מיטותיהן של אימהות שכרעו ללדת, לא במעבדה."

ד"ר גרנטלי דיק־ריד
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לידתה של שיטת 
היפנוברת'ינג

ביוני 1954 הייתי בת 21 והייתי בטוחה שהעולם פרוש לרגליי. ב־5 ביוני 
סיימתי את לימודיי במכללה קטנה למורים בפלימות' שבניו המפשייר. 
חתמתי על חוזה עבודה כדי ללמד באותו סתיו, וכעת, כשהתעודה בידי, 
התחתנתי.  שבוע  כעבור  מורה.  להיות  ילדות:  חלום  להגשים  עמדתי 
היתה זו חתונה מהאגדות בין שני נאהבים מהתיכון. בבת אחת קיבלתי 

על עצמי שני תפקידים משני־חיים. למה לא?
בספטמבר התחלתי ללמד, וידעתי שמצאתי את המקום שלי בעולם. 
בסוף הסתיו שוחרר בעלי מהצבא, והתחלנו את חיינו המשותפים בעיירה 

קטנה של חוטבי עצים למרגלות ההרים הלבנים של ניו המפשייר. 
דלקת  של  תוצאה  שזו  בטוחה  הייתי  הגיעה.  לא  הווסת  בינואר 
הסימפונות שתקפה אותי בדצמבר. לא חשבתי שייתכן שאני בהיריון. 
רציתי לחזור כבר לשגרה, וקבעתי תור אצל רופא המשפחה שלי. אחרי 
הבדיקה ישבנו במשרדו, והאבחנה שלו הכתה אותי בהלם. הייתי בהיריון.
של  זה  בשלב  לעולם  ילד  להביא  שקל  לא  אפילו  מאיתנו  אחד  אף 
נרשם למכללה בחסות החוק לשילוב חיילים משוחררים;  חיינו. בעלי 
ובהסתגלות  שיעור  מערכי  בתכנון  הראש  מעל  עד  עסוקה  הייתי  אני 
טריים  היו  הנישואים  הראשונה.  ההוראה  לשנת  החוויות שהתלוו  לכל 
כל כך עד שלא גמרנו אפילו לרהט את הדירה הקטנה ששכרנו. לא היו 
לי בחילות בוקר, לא היו כל סימני נפיחות, ושום שינוי משמעותי לא 
חל בתיאבון שלי. אנחנו פשוט לא יכולים להביא ילד לעולם עכשיו. לא 

עכשיו! 
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במשך כמה ימים רציתי לחזור לרופא ולהתעקש שדלקת הסימפונות 
פשוט הוציאה את גופי מאיזון ושלמעשה כלל לא הייתי בהיריון. 

ואז, בוקר אחד התעוררתי בתחושה מוזרה של התרגשות קורנת. אי 
שם במעמקים הדהד בי קול ששב ואמר, "אני בהיריון". חשתי התעלות 
שהיתה שונה מכל מה שחשתי בעבר, ואהבתי את התחושה. אינני יודעת 
מאין היא באה, אך מרגע זה ואילך הייתי מוקסמת מן הפלא שהתרחש 
בתוכי. מחשבות על ההיריון שלי ועל התינוק החדש שלנו מילאו את 

כולי. 
ברגליים  כואב,  בגב  המלווה  רגיל",  "היריון  יהיה  לא  שזה  החלטתי 
נפוחות ובשאר התלונות השכיחות בהיריון. הלידה שלי לא תהיה מופע 
של צייתנות אפופת סמים שלא אזכור ממנו דבר. ההנחה שהלידה היא 
מטבעה חוויה קשה וכואבת לא היתה מקובלת עליי כלל. לא האמנתי 
הולדה  מערכת  לתכנן  היה  יכול  כך  כל  מושלם  גוף  שיצר  שאלוהים 
פגומה. שאלות רבות מדי מנעו ממני לקבל את הרעיון שהלידה כרוכה 
הן המערכות  בהכרח בכאב. מדוע שתי מערכות השרירים של הרחם 
נורמליים? מדוע בעלי חיים  היחידות שאינן מתפקדות היטב בתנאים 
הנעלים  היצורים  אנו,  בעוד  וקלה,  חלקה  בלידה  בורכו  יותר  נחותים 
בתרבויות  נשים  מדוע  לסבול?  נועדנו  אלוהים,  בצלם  שנוצרנו  ביותר, 
שונות חוות לידות עדינות ונינוחות? האם אנו, הנשים בעולם המערבי, 
נאהבות פחות, מסופקות פחות, מבורכות פחות מהן? זה לא נראה לי 

הגיוני, לא מבחינה לוגית ולא מבחינה פיזיולוגית. 
יתרה מזו, לא האמנתי שאל אוהב יבצע תעלול אכזרי כל כך: יברא 
אותנו כיצורים מיניים כדי שנוכל להתחבר זה לזה באהבה ולהרות, ואילו 

את הדרך שבה אנו יולדות את ילדינו יעשה למייסרת וכואבת כל כך. 
לא  שלידה  לאמונתי  אישוש  לקבל  כדי  שמצאתי  מה  כל  קראתי 
מסובכת לא צריכה לכאוב. רוב החומר שאספתי לא היה ראוי להתייחסות 
מעמיקה. הספרות המקצועית של זמני היתה גדושה במקרים רפואיים 
קורה אם…?", שהתמקדו בכל מה שעלול להשתבש במהלך  "מה  של 

הלידה. הייתי מיואשת. 



|  היפנוברת'ינג 30

ואז נזכרתי במאמר שקראתי במגזין "לייף" כשהייתי בתיכון. סופר בו 
על אישה שילדה לידה טבעית בבית החולים גרייס ניו הייבן בקונטיקט. 
שחיפשתי  האישוש  את  אמצא  ההוא,  הגיליון  את  אשיג  שאם  ידעתי 
לאמונתי, ואוכל לאתר את שמו של הרופא האנגלי שבית החולים אימץ 
את שיטות הלידה הטבעית שלו. מצאתי את המגזין בספרייה המקומית 
שלנו, ולאחר מכן את ספרו של ד"ר גרנטלי דיק־ריד, "לידה ללא פחד". 
ידעתי מיד שזהו המענה ללידה שרציתי בשבילי ובשביל התינוק שלנו, 
לידה בטוחה ללא תרופות וכאבים. באותה תקופה לא דיברו הרבה על 
נוחות התינוק או על ביטחונו, אלא בעיקר על החוויה של האם. דבר 
לא נאמר דבר על האופן שבו היא ובן זוגה תופסים את האירוע, או את 
תקוותיהם וחלומותיהם בנוגע ללידה. מושג המשפחה לא נכנס לשיקולי 

הלידה.
נפטרתי מכל הספרות השלילית שהוקדשה לתיאורי אימהות יולדות 
מעמד,  ולהחזיק  הלידה"  של  המייסר  "הכאב  עם  להתמודד  המנסות 
והתמקדתי בתיאוריה של דיק־ריד על ביטול הסינדרום המכונה פחד־
מתח־כאב )FTP(. התרגשתי וציפיתי ללידה הטבעית והרגילה שלי, שבה 
התרגשתי  שבצדּה.  ומהכאב  מהפחד  וחופשייה  דרוכה  ערנית,  אהיה 
לשמוע כי הרופאים בבית החולים הסכימו שפחד מכאב עלול למעשה 
כי  התפיסה  את  לגמרי  קיבלו  הם  הלידה.  במהלך  אמיתי  כאב  ליצור 
להוביל  עלולים  ואלה  גופניים,  למתחים  מתורגמים  מנטליים  "פחדים 
לכאב מיותר". ככלל, הם הודו כי רוב הלידות – אם כי לא כולן – אינן 
סיוע  כאבים,  במשככי  מזערי  שימוש  תוך  להיגמר  ויכולות  מסובכות 

מלאכותי והתערבות. אהבתי את מה שקראתי. 
מתוך  הן  אנשים  של  לתגובתם  לא  אך  טבעית,  ללידה  מוכנה  הייתי 
לא האמין שאני באמת מתכוונת  איש  לו.  והן מחוצה  הרפואי  העולם 
ללדת בלי הרדמה. חברים צחקו עלי כשאמרתי שאפשר ללדת באופן 
טבעי, שכן כל הנשים באותה תקופה ילדו כשהן מעולפות מרוב חומרי 
האחרון  בחידוש  התגאו  תקופה  באותה  המרדימים  הרופאים  הרדמה. 
חייבת  היולדת  היתה  שאחריה  ספינלית  הרדמה  קאודלית:  הרדמה   –
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לשכב על הגב במשך שעות כדי להימנע מכאבי ראש חוזרים ונשנים. 
הם לעגו לי והעליבו אותי. למרבה המזל, בעלי ומשפחתי, שהיו רגילים 

לנטייה שלי לעשות דברים יוצאי דופן, הקפידו לתמוך בי. 
כשהגעתי לבית החולים עם צירים, הודעתי שאני הולכת ללדת באופן 
אותי  "הכינו"  מכן  לאחר  קצר  זמן  לגחך.  מיד  התחילו  האחיות  טבעי. 
אותי  הרגיעה  אחת  ואחות  וחוקן,  הערווה  שער  גילוח  בעזרת  ללידה 
בחביבות ש"כאשר הכאב יהיה בלתי נסבל, תוכלי לקבל זריקת דמרול 
יולדות  בחדר  לבדי  והושארתי  להצעה  כשסירבתי  לי  לעגו  להקלה". 
חשוך, בחברת התקתוק הבלתי נסבל של שעון "בייבי בן" שהוצב ליד 
שלא  האחיות,  שלי.  הצירים"  "כאבי  את  "לתזמן"  שאוכל  כדי  מיטתי 
הלידה,  של  מתקדם  בשלב  נמצאת  שאני  העובדה  את  לקבל  הצליחו 
התעלמו ממני, ונאמר לי שכשאגיע בסופו של דבר לחדר הלידה, "אצרח 

ואצעק כמו כולן". 
זמן קצר לאחר מכן אמרתי לאחות שהגעתי לשלב ההכתרה, וראשו 
של התינוק נראה בפתח תעלת הלידה. היא הסכימה ללא רצון לבדוק 
אותי, ואז אכן נשמעו בחדר הלידה צרחות – אלא שהאחיות היו אלה 

שצרחו, לא אני. 
הן הידקו את רגלי זו לזו והתעקשו שאנשום נשימות קצרות ושטחיות. 
ביקשתי שייתנו לי ללדת בחדר שבו שהיתי, אך הן הבהילו אותי לחדר 
הלידה, כשרגליי עדיין מוצמדות זו לזו ואני מתנשפת. כשהגענו נכבלו 
פרקי ידיי למיטת הלידה ברצועות עור, ורגליי נקשרו לרגליות מוגבהות 
שהחזיקו את ברכיי ואת רגליי כמטר ועשרים מעל גופי. ראשי הוחזק 
בחוזקה כשמסכת הֶאֶתר נכפתה על פניי. זה היה הדבר האחרון שזכרתי. 
התעוררתי זמן מה אחר כך, חשתי ברע בגלל הֶאתר, ועודכנתי ש"ילדתי" 
אבהל  שלא  אותי  הזהירה  האחות  בבוקר.  לראות  שאוכל  יפהפה  בן 
מהחבורות האדומות על פניו שנגרמו מהמלקחיים. "זה נורמלי". בעלי 
הורשה לבקר אותי למשך עשר דקות. אף אחד מאיתנו אפילו לא ראה 

באותו לילה את בננו ויין. 
כשראיתי את בני בפעם הראשונה, חשבתי בזעזוע על מה שבוודאי 
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עבר עליו כשנשאב אל העולם. הייתי מאוכזבת וכעסתי מאוד. הלידה 
לצורך.  שלא  סבל  והוא  ממני,  נגנבה  שלי  לתינוק  שתכננתי  הטבעית 
בחמשת הימים הבאים בעלי ראה את בננו רק דרך חלון התינוקייה, כיוון 
שאיש לא הורשה לבקר כש"התינוקות נמצאים במחלקה". לא היתה לנו 

שום אפשרות ליצירת קשר בינינו כמשפחה.
התנהלו  הצירים  בריאן,  השני,  בננו  את  כשילדתי  כך,  אחר  שנתיים 
עצמה  הלידה  אולם  הראשונה,  בלידה  כמו  בדיוק  ובנינוחות  בשלווה 
התרחשה כבעבר – לא זכרתי דבר. כשניתן לי סוף־סוף לראות את בריאן 
"בשעה המיועדת", שוב גיליתי על פניו של התינוק שלי כתמים גדולים 
ואדומים מלחיצת המלקחיים. בעלי החזיק אותו בפעם הראשונה רק 
מרוב  מכליי  יצאתי  החולים.  מבית  כששוחררנו  ימים,  חמישה  כעבור 
כעס. לא ביקשתי דבר מלבד ללדת את בני בשלווה. לא ביקשתי שום 

תוספות. לא היה כל צורך להרדים, לקשור ולהתקיף אותי. 
בהיריון השלישי פניתי לרופא שלי בשלב מוקדם מאוד ואמרתי לו, 

"אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר". הוא צחק וענה בשאלה. 
"לדבר? על מה אנחנו צריכים לדבר, מיקי? זה התינוק השלישי שלך; 

את יודעת איך זה עובד."
המשכתי לחייך. "כן, דוקטור," עניתי, "אבל אתה לא יודע." 

החיוך הציל אותי. אין ספק שהוא הזדעזע מכך שמטופלת מטיחה בו 
האשמה כזו, עם חיוך או בלעדיו, אבל הוא גם היה חבר. הוא התעשת 

ושאל למה התכוונתי. 
זו היתה ההזדמנות שלי, וניצלתי אותה. סיפרתי לו כמה התאכזבתי 
נבגדת,  שהרגשתי  אמרתי  שלי.  הקודמות  הלידות  נוהלו  שבה  מהדרך 
כיוון שאף שתמך ברצוני ללדת לידה טבעית, הוא לא בא לתמוך בי או 
להשתדל למעני כשהגיע זמני ללדת. וכך, כיוון שאיש לא אמר לאחיות 
ללידה בעזרת  אותי  ו"הכינו"  לנהלים  בנאמנות בהתאם  הן פעלו  דבר, 
כבילה וֶאתר. שבתי והזכרתי כמה חשוב לי ללדת בבטחה וללא משככי 
כאבים. אמרתי שהפעם אני נחושה ללדת באופן טבעי, גם אם משמעות 
הדבר היא לנסוע למקום אחר ולמצוא מלווה שיהיה מוכן לשמוע מהם 
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שיקוליי והעדפותיי ולהקשיב לצרכים הרגשיים שלי כאם וכיולדת.
ידעתי  ולכן  בבית,  נולדו  תינוקות  מאוד  מעט  תקופה  באותה 
שהאפשרות האמיתית היחידה שלי היא לקבל תמיכה מלאה מהמטפל 
הנכון – בתקווה שיהיה זה הרופא האישי שלי. הוא אמר שהוא מוכן לכך, 

ושאל מה אני רוצה שיעשה. 
ביקשתי שהמידע הזה יוכנס לתיקי הרפואי, כדי שכולם יידעו שאיני 
רוצה לקבל משככי כאבים או להיקשר לשולחן הלידה. הוא חייך, רשם 
הערות בתיק ושאל אם זה מה שישמח אותי. הרכנתי את ראשי, נעצתי 

בו מבט חודר ואמרתי, "עדיין לא סיימתי". 
הוא הרים את העט בשנית ואמר, "בסדר, מה עוד?" 

דיברתי מהר, כיוון שלא הייתי בטוחה שהמילים אכן ייצאו מפי אם 
אהסס. "אני רוצה שבעלי יהיה איתי ויעמוד לצדי בחדר הלידה." 

כדי להבין כמה חריגה היתה הבקשה שלי, עליכם לדעת כי ברוב בתי 
היולדות בסוף שנות החמישים הורשו הבעלים להיכנס רק למבואה. ליד 
יכלו האבות  נוחים שבהם  מחלקת היולדות לא היו שום אזורי ישיבה 
לצעוד הלוך ושוב. רובם נשלחו הביתה לחכות לשיחת הטלפון שתודיע 

להם ש"זה נגמר". 
ניתר קדימה בכיסאו  העט של הרופא התעופף מעבר לשולחן. הוא 
המסתובב ואמר "נו, באמת, את לא יכולה לבקש ממני להסתכן עד כדי 

כך!" 
לא  הוא  אם  לו.  נוח  שלא  דבר  שיעשה  רוצה  שאינני  לו  הסברתי 
מרגיש בנוח, אבין זאת ואחפש רופא אחר. הוא חשב לרגע וענה לי כפי 

שקיוויתי. "בעצם, למה לא?" 
התרגשתי. קיבלתי ממנו תמיכה והבטחה לציין רשמית בתיק הרפואי 
"תוכנית הלידה" המקורית שלי, כפי  לי לממש את  שלי שיש לאפשר 
שהאמנתי. הייתי בטוחה שהפעם הוא לא יאכזב אותי, והוא אכן עמד 
בציפיות. בפעם הראשונה בבית החולים הזה ובמחוז כולו, בעלי הורשה 
הלידה  לחדר  אותי  ללוות  השעתיים,  בת  הלידה  במהלך  איתי  להיות 

ולעמוד לצדי כשבתנו נולדה. 
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זרועותיי ורגליי היו חופשיות, ולא נעשה כל שימוש בהרדמה. הייתי 
ערנית ומלאת אנרגיה. לא היה גבול לאושרי. אף שילדתי באופן טבעי 
לפני כן, סוף־סוף חוויתי את הלידה הטבעית המלאה שרציתי. ַמאּוָרה 
הגיחה לעולם בבטחה וללא תרופות. הדבר העצוב היחידי היה שאיש 
מאיתנו לא הורשה להחזיק את התינוקת וליצור איתה קשר מיד לאחר 
כל  ללא  לתינוקייה  ונלקחה  החדר  מן  במהירות  הועברה  היא  הלידה. 

סיבה נראית לעין. 
באחיות  וצפיתי  התינוקייה  חלון  ליד  עמדתי  כך  אחר  דקות  כמה 
רוחצות את בתי – זאת בשעה שנשים לאחר לידה בקושי הורשו לרדת 
ממיטתן במשך יממה לפחות. הרגשתי כאילו אני יכולה פשוט לאסוף 
אותה בזרועותיי וללכת הביתה, אבל זה לא היה המצב. האשפוז לאחר 

הלידה באותה תקופה נמשך ארבעה ימים לפחות. 
כל מי שהיה איתי באותו ערב היה באופוריה. הרופא שלי התרגש כל 
וקרא כל מה שהצליח  בוקר,  לישון אחרי שלוש לפנות  כך עד שהלך 
למצוא על תיאוריית הלידה הטבעית של ד"ר גרנטלי דיק־ריד. סיפרו לי 
שהלידה שלי היתה לשיחת היום במשך שלוש משמרות בבית החולים. 
אך למרבה הצער, ההתפעלות והסקרנות לא האריכו ימים. בתוך כמה 
ימים פטרו את הלידה המוצלחת שלי כמקרה של מזל יוצא דופן. אמרו 
לי שלחלק מהנשים יש סבילות מדהימה לכאב, ושאחרי הכול, התינוקת 
שלי שקלה רק 2.8 ק"ג. הנתיב שחשבתי שפילסתי נמחק במהרה. דבר 

לא השתנה. 
לידתי הרביעית פסעה באותו נתיב רגוע, אף שבננו שון נולד במשקל 
לאחר  ספורות  דקות  מאורה.  מאשר  יותר  קילו  כמעט   – ק"ג   3.7
שהוחזרתי לחדרי שוב גיליתי שעליי ללכת לתינוקייה כדי להציץ בתינוק 
שלי. כשגמרו לרחוץ את שון, לשקול ולהלביש אותו, גלגלו האחיות את 
העריסה הקטנה לעבר החלון. הוא היה מן העבר האחד של הזכוכית; 

אני הייתי מעברה השני. זו היתה יצירת הקשר שלי עם בני. 
הרופא שלי, שהיה סקרן אך עדיין לא לגמרי משוכנע, אמר שהתרשם 
מאוד מהעובדה שאפשר לעמוד בכאב עז כל כך בשלווה כזאת וללא 
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הרדמה. אמנם התגאיתי לא פעם בכך שלא חשתי דבר מלבד התכווצויות, 
אך הוא סירב להבין כמה משמעותית יכולה לידה טבעית להיות לנשים 
שיילכו בעקבותיי. הלידות המשיכו להתנהל תחת שלטונן של רצועות 
עור, מסכות אתר, הרדמות ספינליות ורגליות מוגבהות עוד שנים רבות.

לידת ההיפנוברת'ינג הראשונה

על  מדברת  אישה  ששמעתי  פעם  בכל  הצטמררתי  השנים  במהלך 
כיוון  אותי  העציב  הדבר  הלידה.  במהלך  שסבלה  הנוראים  הייסורים 
שידעתי שאפשר להקל על הכאב, ובמקרים רבים אפילו להעלים אותו. 
הרגשתי חסרת אונים. בכל פעם שדיברתי על לידה קלה יותר, בני שיחי 

הביטו בי בתדהמה או בפקפוק מנומס.
בשיטה  וטיפלתי  בהיפנותרפיה,  כמטפלת  הוסמכתי   1987 בשנת 
ומנהלת  נשים  מכללת  של  דיקנית  הייתי  שבהן  בשנים  שלי  במרפאה 
בית ספר למינהל עסקים. העיסוק בהיפנותרפיה הזכיר לי את הלידות 
להגיע  כדי  עצמית  בהיפנוזה  הבנתי שאכן השתמשתי  לראשונה  שלי. 
לדרגת הרפיה שאפשרה לי לחוות לידה ללא כאבים )גרנטלי דיק־ריד 
הכחיש בתוקף שהשיטה שלו קשורה באופן כלשהו להיפנוזה. הוא סבר 
שהיפנוזה הביאה נשים למצב מנותק לחלוטין, שהרחיק אותן מחוויית 
הלידה. כיום, כשאנו מבינים טוב יותר את ההיפנוזה, אנחנו יודעים שאדם 
במצב היפנוטי הוא ער לגמרי, במצב מודעות מועצם ובשליטה מלאה(. 

כשילדתי את ילדיי אכן הייתי תחת השפעתה של היפנוזה עצמית.
מאורה  בתי  לי  סיפרה  בהיפנותרפיה  לטפל  שהתחלתי  אחרי  כשנה 
הטובה  הלידה  את  לחוות  לה  לאפשר  אומר  גמרתי  בהיריון.  שהיא 
והמספקת ביותר שאפשר. מן העניין המחודש שלי בלידה צמחה תוכנית 
הכנה ללידה המשלבת בין יתרונותיה של ההיפנוזה העצמית ובין הידע 

 .)HypnoBirthing( "על לידה טבעית. קראתי לשיטה "היפנוברת'ינג
בתחילת שנת 1989 התחלתי לרשום לעצמי הערות המתבססות על 
ללידה  הכנה  לפתח  מהאפשרות  התמוגגתי  והמקצועי.  האישי  ניסיוני 
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שתאפשר למאורה – הילדה הראשונה באזור שנולדה בעזרת שיטה של 
היפנוזה עצמית – להביא לעולם את ילדּה שלה בעזרת היפנוברת'ינג. 
יחד איתה התכוננו עוד שתי אימהות ללידה שלהן בעזרת השיטה שלי, 

אבל אני התפללתי שמאורה תהיה הראשונה שתלד, וכך היה. 
בסיפורי  או  וידיאו  שבסרטוני  מהיתרונות  ליהנות  יכלה  לא  מאורה 
שיטת  בעזרת  תינוקן  את  שילדו  אחרות  נשים  אלפי  של  ההצלחה 
היפנוברת'ינג, אבל היא ידעה שהיא רוצה ללדת בבטחה ועשתה כל מה 
שנדרש כדי להשיג זאת. היא דיברה עם המיילדת שלה על סוג הלידה 
שהיא מבקשת: עדינה, טבעית ונטולת סמים נרקוטיים שעלולים לפגוע 
היריון  ועברה  המיילדת  של  ולעידודה  לתמיכתה  זכתה  היא  בתינוק. 

שגרתי, בריא ושמח. 
סקרן  רפואי  צוות  מאורה  פגשה  ללדת,  כדי  החולים  לבית  כשבאה 
אך תומך לגמרי. במשך חמש שעות הלידה מצאו האחיות והמיילדות 
בכל פעם סיבה אחרת להציץ לחדר, לגלות את המקור למוזיקה הרכה 
ולצפות בפלא הזה – יולדת המחוברת לגמרי לתינוק שלה ולגופה היולד, 
ונראית כאילו היא נחה בשקט. אף אחד מהסימנים הרגילים של אישה 
המתקרבת לשלב יציאת התינוק לא ניכר בלידה. אני מאמינה שברמה 
עמוקה מאוד, לידתה של מאורה עצמה הותירה בתת־מודע שלה חותם 
היא  להתרחש.  צריכה  לידה  שבה  הדרך  לגבי  תפיסתה  על  שהשפיע 

בטחה בגופה לגמרי, והוא עבד למענה. 
ב־3 בינואר 1990 נולד תינוק ההיפנוברת'ינג הראשון, נכדנו קייל. סגרנו 
מעגל – מאורה נולדה בלידה הטבעית הראשונה במחוז, וקייל היה תינוק 
ההיפנוברת'ינג הראשון. אינני יכולה להסביר כמה מרגשת היתה החוויה 

בשבילי. 
צוות בית החולים היה מלא התפעלות. הם כבר ראו בעבר נשים יולדות 
לידה עדינה, אך ידעו שאי אפשר להקל ראש בלידה הזו. מה שראו לא 
היה עניין של מזל, אלא לידה שתוכננה, נוהלה והושגה בזהירות ובאהבה. 
חבורה  זוהי  היפנוברת'ינג.  נכדי  עשרה  עוד  למשפחתנו  קיבלנו  מאז 
מיוחדות  בסגולות  שניחנו  במיוחד,  נחמדים  אדם  בני  של  נפלאה 
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העולם:  ברחבי  אחרים  היפנוברת'ינג  תינוקות  אצל  גם  המתקיימות 
עדינות, חמלה, ביטחון עצמי ואהבה.

היפנוברת'ינג כיום

כשפיתחתי לראשונה את שיטת היפנוברת'ינג, לא ידעתי שהיא תצמח 
ותהפוך מתופעה מקומית לתנועה בינלאומית. לא קלטתי כמה אימהות 
ברחבי העולם זעקו וביקשו גישת לידה שתאפשר להן ללדת את תינוקן 
להיפנוברת'ינג  פונות  הן  כיום  ובנינוחות.  כאבים  ללא משככי  בבטחה, 

כדי לקבל את הכלים לכך.
כמוכם,  ההיפנוברת'ינג.  למשפחות  זוגות  אלפי  מצטרפים  שנה  מדי 
זוגות אלה רוצים את הטוב ביותר להם ולילדיהם, והם מקבלים על עצמם 
את האחריות להשיג זאת. הם מתכננים ומכוונים את מהלך ההריונות 
שלהם, ומצפים בביטחון לחוויית לידה מאושרת. חלק מהזוגות שאימצו 
את הפילוסופיה של לידה עדינה שמחים לגלות שלידה כזאת לא רק 

בטוחה לתינוק, אלא גם נוחה לאם.
להשתמש  זכותן  את  בחזרה  לתבוע  לנשים  עוזרת  היפנוברת'ינג 
באינסטינקט הלידה הטבעי שלהן, כדי לחוות את אחת החוויות הבלתי 

נשכחות בחייהן תוך שיתוף מלא עם בן זוגן. 
הודות לאחיזה שקנתה לה שיטת מונגן, הלידה העדינה והנינוחה עושה 
בתי החולים  רוב  רבים.  חולים  בבתי  הלידה  דרכה אט־אט לחדרי  את 
ומציעים  עדינה,  ללידה  שיטות  מלמדים  הברית  בארצות  המובילים 
ועוד  עוד  שלהם.  ללידה  ההכנה  מקורסי  כחלק  היפנוברת'ינג  הדרכת 
משפחות מחליטות ללדת בנוחות ובפרטיות של הבית, וחלקן אף נהנות 
מיתרונותיה של לידת מים, בבתי חולים או בבית. המשפחות שבוחרות 
ותומכת  נעימה  סביבה  מוצאות  לידה  במרכזי  או  חולים  בבתי  ללדת 
זיכרונות  רק  יש  שלהן  ולתינוק  להן  שאחריה  ורגועה,  טבעית  ללידה 

טובים. 
גם אנשי מקצוע מתחום הרפואה מצטרפים לתנועת ההיפנוברת'ינג 
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ומנהלי מרכזי לידה מקשיבים  ויותר מטפלים קשובים  יותר  הסוחפת. 
לצרכים הרגשיים והרוחניים של ההורים, ועונים על הצרכים הללו בבתי 
החולים, במרכזי הלידה ובבתים ביותר מ־22 מדינות. הם מקבלים את 
הרעיון שהלידה קשורה למשפחת היולדת, והרעיון שההורים הם אלה 
שינהלו את הלידה ואילו הם יהיו נוכחים בה רק כדי לתמוך בהם אינו 
מוסמכות  היפנוברת'ינג  מדריכות  של  הגדולה  הרשת  עליהם.  מאיים 

ממשיכה לגדול, וכך גם הביקוש מצד משפחות ברחבי העולם.
פחות  בהרבה  כעת  מתקבל  מופרעת  והבלתי  הרגועה  הלידה  מושג 
ספקנות. אנחנו מקבלים שיחות טלפון ועדויות רבות מספור המבשרות 
הלידה  שבה  בדרך  שינוי  ליצור  מצליחה  היפנוברת'ינג  ששיטת  לנו 
נתפסת. עם זאת, בחדרי לידה רבים עדיין נהוגות פרקטיקות נוקשות, 
משפילות ולעתים אלימות, ומזכירות לנו שעדיין איננו יכולים לנוח על 
זרי הדפנה. עבודתנו רק החלה. לעתים קרובות נכפות התערבויות לא 
נחוצות על משפחות שמבקשות ללדת באופן טבעי, כולל מספר גדל 
והולך של השראות לידה מיותרות, זירוזים ולידות קיסריות, גם כאשר 
אין לכך כל הצדקה רפואית. חדרי הלידה בחלק מבתי החולים יכולים 
להתחרות במראם בבתי מלון יוקרתיים, אך עליהם להתעדכן גם בשינוי 
פילוסופיית הלידה של המטפלים בנשים במהלך הלידה, אחרת נמשיך 
ובמכשירים,  במכונות  מוקפות  כשהן  יולדות  רבות  אימהות  לראות 
מחוברות לחגורות ולצינורות, ונראות יותר כחלק מניסוי מדעי מאשר 

כיולדות מסופקות ומאושרות.
שיטת היפנוברת'ינג משמשת כלי בטוח להורים שמגלים שיש להם 
הם  ללידה.  המיטבית  הסביבה  מהי  היטב  ובודקים  נוספות  אפשרויות 

אינם מוכנים להתפשר על דבר מלבד הטוב ביותר לתינוקם. 
ד"ר כריסטיאן נורתראפ, מחברת הספר "גופה של אישה, תבונתה של 

אישה", מסכמת זאת יפה באתגר הבא לכל היולדות:
היו קמות מיד אחרי הלידה כשהן  רוב הנשים  יקרה אם  דמיינו מה 
מצוידות בהיכרות מחודשת עם עוצמתו וכוחו של גופן, וביכולת שלהן 
היא  יבינו שהלידה  נשים  כאשר מספיק  הלידה.  באקסטזה של  לחוש 
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לקחת  מוכנות  וכשיהיו  האמיתי,  לכוחן  להתחבר  מופלאה  הזדמנות 
על כך אחריות, נתבע כולנו בחזרה את כוח הלידה ונעזור להחזיר את 
הטכנולוגיה למקום שאליו היא שייכת – לשרת את הנשים ולא לשלוט 

בהן.
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להיכנס לעולם הלידה 
בשלווה: הפילוסופיה של 

שיטת היפנוברת'ינג

"לפי חוקי הטבע, כל הפעולות הטבעיות והרגילות של הגוף מתרחשות ללא סכנה 
או כאב. לידה היא פעולה גופנית טבעית ונורמלית אצל נשים נורמליות ובריאות 
ואצל תינוקותיהן הבריאים. ניתן אפוא להסיק כי נשים בריאות, הנושאות תינוקות 

בריאים, יכולות ללדת בבטחה ללא סכנה או כאב."
ד"ר ג'ונתן דיי, 1891

תפיסה  גם  אלא  ללידה,  גישה  או  טכניקה  רק  אינה  היפנוברת'ינג 
מחשבתית. התפיסה העומדת בבסיס התוכנית היא שלידה היא פעולה 
נורמלית, טבעית ובריאה לנשים, ולכן הרבה מאוד נשים שאינן נמצאות 

בסיכון גבוה יכולות ללדת בעדינות ובשלווה. 
יודע  הרות  נשים  של  גופן  בטבע,  אחיותינו  של  לגופן  בדומה 
אינסטינקטיבית  יודע  שהוא  כפי  בדיוק  ללדת,  כיצד  אינסטינקטיבית 
להתפתחותו.  ולסייע  התינוק  את  להזין  וכיצד  להיריון  להיכנס  כיצד 
שלהן  המולדת  ליכולת  להתחבר  לנשים  עוזרת  היפנוברת'ינג  גישת 
ללדת בעדינות, בנוחות, בעוצמה ובשמחה. איננו מבטיחים לידות שיהיו 
לגמרי נטולות אי־נוחות, אבל אנו מאמינים בכל לבנו ש־95% מהאימהות 

שיולדות בעזרת התפיסה והתוכנית יכולות ללדת בנוחות. 
הידע  את  לחבק  לומדת  היפנוברת'ינג  בגישת  המשתמשת  אישה 
המולד המצוי בגופה, להרפות ולהחליק אל תהליך הלידה, ולעבוד עם 
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גופה ועם התינוק שלה. היא סומכת על כך שכל אחד יודע מה תפקידו. 
היא רוצה שהחוויה תתפתח באופן טבעי וללא הפרעות. כך היא יכולה 
לידה  חוויית  היא  ולהימנע מתשישות. התוצאה  הלידה  זמן  לקצר את 
וערנית,  ערה  התינוק,  כולל  המשפחה,  כל  שבה  ומספקת,  מתגמלת 

רגועה אך מלאת מרץ. 
הרעיון אינו חדש; נשים ילדו כך במשך מאות שנים. יעילות השיטה 
זוהתה ותועדה כבר בימי היפוקרטס ואריסטו, שכתבו שוב ושוב שהטבע 
הוא הרופא הטוב ביותר ושיש לאפשר לו לפעול ללא הפרעה ו"התערבות 
חטטנית". הלידה נתפסה כפעולה טבעית מתוזמרת להפליא, שמתוכננת 
כדי להבטיח את המשכיות המין האנושי. רופאים רבים מאמינים כיום 

בפילוסופיה הזאת.
ד"ר מישל אודן, שהיה נושא הדגל של הלידה הרכה, ציין כי "אי אפשר 
לעזור לתהליך פיזיולוגי; העניין הוא לא לעכב אותו." הוא המליץ לצוות 
המטפל ביולדת לא לעשות דבר, ולתת לתהליך הטבעי להתרחש בעצמו. 
שיטת היפנוברת'ינג מייחסת חשיבות לתפקיד המשפחה בלידה, בין 
לילד ראשון, או  זוג המצפה  בין שזהו  ותינוקה,  שהמשפחה היא האם 
יותר. בהתאם לכך, מלווה  משפחה שכבר קיבלה לחיקה ילד אחד או 
תפקיד  ממלא   – חבר/ה  או  זוג  בן/בת  משפחה,  קרוב  האב,   – הלידה 

מרכזי בהכנה לקראת הלידה ובחוויית הלידה עצמה. 
היפנוברת'ינג תופסת את הלידה כהמשך טבעי של מיניותם של הגבר 
והאישה, ולכן אנו מאמינים שהלידה מתמקדת בשניהם. היא מגשימה 
החינוך  מכבלי  להשתחרר  לגברים  עוזרת  היא  "משפחה".  המושג  את 
במהלך  בתפקידם  בהדרגה  כרסם  אשר  שנים,  מאות  במשך  שקיבלו 
הלידה והפך אותם לצופים מן הצד באחת מהחוויות הגדולות והחשובות 
ביותר בחייהם. לב השיטה הוא האופן שבו המשפחה מקבלת לחיקה 
ואחריותם של ההורים לאפשר לתינוק לבוא  וחדש,  ולחייה אדם קטן 

לעולם בלידה הבטוחה והנוחה ביותר. 
אינה  היא  אנטומיה;  אינה  היא  מדע;  אינה  הלידה  ההורים,  בשביל 
הלידה  שליטה.  של  שאלה  אינה  היא  אחיות;  או  מיילדות  או  רופאים 
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סובבת סביב המשפחה – ההורים ותינוקם. 
משפחתי  עניין  היא  שהלידה  התפיסה  את  שמאמצות  משפחות 
ושעניינה הוא המעבר הנהדר אל ההורות שעתידה לשנות את חייהן אינן 
באמת צריכות ללמוד כיצד ללדת. הן צריכות רק ללמוד על הלידה. הן 
לומדות להבין שכאשר התודעה אינה נתונה לשליטתם של לחץ ופחד, 
הגורמים לגוף להגיב בכאב, הטבע יכול לנהל את הלידה באותה יעילות 

שבה הוא מנהל את כל הפעולות הפיזיולוגיות הטבעיות. 
מדריכות  רפואית,  בסביבה  מתקיימות  עדיין  רבות  לידות  כי  אף 
היפנוברת'ינג מאמינות כי לידה אינה אירוע רפואי. אישה בריאה והרה 
המדהימה  בפעולה  משתתף  גופה  חולה.  ואינה  במחלה  נגועה  אינה 

ביותר של הטבע – הלידה. 
החשיבה  חלופית.  שיטה  ולא  מסייעת  גישה  היא  היפנוברת'ינג 
שמאחוריה אינה שוללת כל התערבות רפואית, אלא מוציאה מן הכלל 
התערבות רפואית שגרתית, שרירותית או לא נחוצה, שמוצעת רק בגלל 
גישה של יעילות לא מתחשבת המאפיינת את גישת ה"בואו נגמור עם 
זה". התערבות מיותרת מערערת את תפקיד המשפחה מן הרגע הראשון. 
לגישת פס ייצור כזו אין מקום בחשיבה של רוב המשפחות המבקשות 

לידה רכה ונורמלית להן ולתינוקן. 
ההכנה בשיטת היפנוברת'ינג מועילה לכל המשפחות, גם למשפחות 
הן  שונות  נסיבות  ובגלל  צפוי  לא  באופן  מתפתחת  שלהן  שהלידה 
מוצאות את עצמן בקטגוריה של לידה בסיכון. גם אם הלידה מתנהלת 
שיטת  ניתוח,  אפילו  או  רפואית  התערבות  ונדרשת  מהמתוכנן  אחרת 
לצאת  לא  ורגועים,  שלווים  להישאר  להורים  עוזרת  היפנוברת'ינג 
מכלל שליטה ולדון באפשרויות העומדות לפניהם, להעריך את המצב 
יכולה להפוך את  ולקבל החלטות מושכלות. הגישה השלווה והרגועה 
בתרופות  הצורך  את  ולהפחית  יותר,  לקלה  האם  של  ההתאוששות 

במהלך תקופת ההחלמה. 

יש להתייחס  התפיסה העומדת במרכז שיטת היפנוברת'ינג, שלפיה 
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ללידה של רוב הנשים כטבעית ובריאה, מובעת בסעיפי הצהרת הלידה 
שלהלן:

הצהרת לידה

לידה היא חוויה אנושית טבעית, נורמלית ובריאה. גופן של נשים 	 
נועד להרות, להזין את התינוק, לסייע להתפתחותו וללדת. גופן 
אינו פגום ולא נועד להתקלקל. בהיעדר נסיבות מיוחדות, נשים 
בריאות ותינוקותיהן הבריאים ראויים לטיפול תומך שתואם את 

מצבן הבריאותי.
יש לתמוך בהחלטתן של משפחות המבקשות לחוות לידה טבעית 	 

לראות  ומידע,  טיפול  באמצעות  אותן,  ולעודד  תרופות,  ונטולת 
בלידה חוויה חיובית, טבעית ושמחה. יש לאפשר ללידות שלהן 
מופרז  ללא שימוש  פי הקצב שלהן,  על  באופן טבעי  להתפתח 
במניפולציות כימיות או רגשיות ובלי להכפיף את הלידה ללוחות 

זמנים.
לחסוך 	  יש  חריגות,  לנסיבות  רפואית  אינדיקציה  כל  בהיעדר 

מנשים בריאות המתכוננות ללידה רגילה את ההפחדות והסיפורים 
המאיימים על אירועים חריגים ועל הסכנות שבלידה.

נשים, בני זוגן והתינוקות שלהן הם השחקנים הראשיים בחוויה 	 
ולהכיר  קולם  את  להשמיע  להם  לאפשר  יש  הזו.  המשמעותית 

בהם כחלק בלתי נפרד מצוות הלידה.
ולהביע את רצונותיהם 	  זוגות בהיריון לשאול שאלות  יש לעודד 

וחששותיהם. הם זכאים לקבל תשובות שיגבירו את ביטחונם ואת 
כבודם כהורים. לאיומים, לסרקזם או לאמצעי הפחדה אחרים אין 

מקום במערכת היחסים בין מטפל אכפתי לבין המשפחה.
במהלך ההיריון והלידה של נשים בריאות יש להימנע מהליכים 	 

שגרתיים של בדיקות ומשככי כאבים ללא צורך רפואי, אלא אם 
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ישנה אינדיקציה ייחודית ומדעית הדורשת שימוש בהם.
ישנן הוכחות לכך שתינוקות לפני לידה ותינוקות שזה עתה נולדו 	 

הם בני אדם מודעים, רגישים ומרגישים, וכי הם משתתפים פעילים 
בהיריון ובלידה. יש לעשות כל מאמץ כדי לספק את הצורך של 
ולכבד את חשיבותה של  ורגשי  גופני  ובביטחון  בנוחות  התינוק 

מערכת היחסים המשפחתית.
רווחתם 	  על  ורק  אך  להתבסס  צריך  הלידה  במהלך  הטיפול 

צרכים  או  זמן  מגבלות  על  ולא  והיולדת,  התינוק  של  וצורכיהם 
אישיים של המטפלים או של הנהלת מרכז הלידה.

יש לאפשר למשפחות המצפות לילד לבטוח במידע שהן מקבלות 	 
התחשבות  מתוך  להן  ניתן  הוא  כי  ולדעת  המטפל,  הצוות  מן 
מלאה בפרוגנוזה הספציפית של אותה אישה, ניתוח התועלת מול 

המחיר ורצונה של המשפחה ללדת באופן טבעי.
זאת, אחד ההורים 	  והנסיבות מאפשרות  אם ההורים רוצים בכך 

צריך להשתתף ב"קבלת" התינוק.
ההיריון 	  במהלך  מקודש  שלהן,  הנרתיק  ובפרט  נשים,  של  גופן 

יש  זמן אחר. בהיעדר דחיפות רפואית,  והלידה בדיוק כמו בכל 
להימנע מחיטוטים וממניפולציות שגרתיים ובלתי נחוצים.

לבסס 	  ומצליחות  בלידה  הראשי  כשחקן  שנתפסות  משפחות 
נוטות  במטפלים  אמון  על  המושתתת  ואוהדת  מבינה  תקשורת 
לצאת מחדר הלידה ללא תחושות כעס או בגידה שעלולות להביא 

אותן להתדיינות בבתי משפט.
זכותה הבסיסית של כל משפחה לצפות שהמטפל יפנה לה זמן 	 

עמדתה  מה   – לשאול  כן,   – לשאול  ובתגובה  לה,  להקשיב  כדי 
לבריאותם  הקשורים  שונים  והליכים  בדיקות  לתרופות,  בנוגע 

ולביטחונם של האם והתינוק.
ראויים 	  רגילה  לידה  שמבקשות  במשפחות  התומכים  מטפלים 

שבמקרה  לדעת  עליהם  ואמון.  פעולה  שיתוף  של  יחס  לקבל 
אמיתי של נסיבות מיוחדות, עצתם ודעתם יכובדו ויתקבלו.
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 "מה זה כל הדברים האלה?" 
 כוחה של פשטות

"בכל פעם מחדש אנחנו נדהמים לגלות שכאשר אנחנו מפשטים את הדברים 
במקום לסבך אותם, האמונה שלנו בגישה שלנו רק מתחזקת."

סטיב דיקסטרה

לפני כמה שנים פגשתי אישה אחת בחדר האוכל במלון על יד סיאטל. 
אכלנו ארוחת בוקר והיא שאלה אותי מה אני עושה בסיאטל. סיפרתי 
ַּבסטיר,  באוניברסיטת  היפנוברת'ינג  סדנת  להעביר  עומדת  שאני  לה 
היא סיפרה שהיא מגייסת כספים למשלחת  ושאלתי אותה למעשיה. 

לאפריקה.
אוזניי הזדקפו. ביקשתי ממנה לספר לי על הלידות בכפר שלה. היא 
את  יולדות  הנשים  לספר?  יש  "מה  ושאלה,  בזלזול  בכתפיה  משכה 

התינוקות שלהן." התעקשתי. "איך הן יולדות את התינוקות שלהן?" 
בטון יבש למדי היא הסבירה כי האם היולדת ממשיכה בשגרת יומה 
עד שהיא מרגישה שהתינוק מתחיל לנוע למטה. או אז היא עוזבת את 
עיסוקיה, ומוצאת קיר או משענת לתמוך את גבה. כשהיא נתמכת באופן 
הזה, היא מפשקת את ברכיה וכורעת, ומשעינה את מרפקיה על ירכיה. 
כשהתינוק מגיח היא מתכופפת, שולחת את ידיה ואומרת, "בוא, תינוק." 

היא עצמה מקבלת את התינוק שלה. 
שתגיד  ובתמים  באמת  שציפיתי  כיוון  כך,  על  לשמוע  התרגשתי 
שהיא  כפי  בדיוק  רפואי  עניין  היא  הלידה  חיה,  היא  שבו  במקום  כי 
זאת  ולספר  לַּבסטיר  להגיע  רוח  בקוצר  חיכיתי  הברית.  בארצות  כאן, 
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לתלמידיי. כשגמרתי לספר את הסיפור אמרה אחת המיילדות בכיתה, 
"יש לי סיפור משלים, מיקי." 

זוג  השתתף  שלה  ללידה  ההכנה  מכיתות  באחת  כי  סיפרה  היא 
מה  ועל  הלידה  של  והפיזיולוגיה  האנטומיה  על  כשדיברה  מאפריקה. 
מתרחש בכל שלב, שמה לב שהבעל מאבד סבלנות. כשהמשיכה לפרט 
את הסיבוכים האפשריים והטיפול התרופתי, החל האיש לפלפל בעיניו 
ולתופף ברגלו על הרצפה. הוא הצליב את זרועותיו בחוזקה על חזהו. כל 
יושבי החדר שמו לב לעצבנותו הגלויה, והמיילדת חשה שעליה לטפל 

במצב. היא ביקשה ממנו לשתף את הנוכחים מחשבותיו. 
האיש הצעיר התפוצץ ונפנף בידיו באוויר. "מה זה כל הדברים האלה? 
יולדים את  באפריקה אין בכלל את כל הדברים האלה!! אצלנו פשוט 
התינוק!!" במילים אלה החזיר בתקיפות את זרועותיו לחזהו, שילב אותן 

והרכין את ראשו בהטעמה. 
המסר שלו היה פשוט, ונגע במהות השאלה שלעתים קרובות מעסיקה 
אותנו בשיטת היפנוברת'ינג: מדוע כל ה"דברים האלה", שמכחישים את 
הנורמליות של הלידה ומציירים אותה כאירוע רפואי מסוכן ומזיק, הפכו 
לחלק שגרתי ברוב קורסי ההכנה ללידה? מדוע כל הלידות שאינן בסיכון 
נדירות  לעתים  המתרחשות  לנסיבות  הכנה  מקבלות  נמוך  בסיכון  או 
בלבד? ומתמיה אף יותר: מדוע ההורים מקבלים את ההנחה השלילית 
שהלידה היא חוויה קשה, מסוכנת ומכאיבה במקרה הטוב, ואסון רפואי 
במקרה הגרוע? מדוע הם מקבלים בעיניים סומות את ההנחה שאותה 

גישה מתאימה לכולם? 
אם מה שזוגות שומעים בקורסי ההכנה ללידה רחוק כל כך מחוויית 
הלידה שהם מבקשים לעצמם, מדוע הם מבלים זמן רב כל כך במחשבה 
על התפתחויות שליליות, שעלולות לעצב את הציפיות שלהם מהלידה, 
ובסופו של דבר להשפיע על חוויית הלידה כולה? במילים אחרות, אם 
זה לא מה שהם רוצים, מדוע הם מתכוננים לזה? בשיטת היפנוברת'ינג 

"אין בכלל את כל הדברים האלה", ולא בכדי.
בהיפנוברת'ינג לא תמצאו "דברים" מיותרים ומעוררי פחד. מה שחסר 
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מאמינות  אנחנו  מדבר.  מתעלמים  איננו  תחילה;  במחשבה  הושמט 
ללידה בבתי  ותוכניות ההכנה  שהשיחות המתקיימות ברוב המרפאות 
החולים הן הגורם העיקרי לחלק ניכר מן הפחד שהורים מביאים עימם 

ללידה.
סיבוכים,  על  דיונים  כללנו  לא  שלנו  ההדרכה  ובחוברות  זה  בספר 
שבשיטת היפנוברת'ינג מתרחשים לעתים נדירות בלבד. הסברים ארוכים 
ומבלבלים,  נוקשים  רפואיים  במונחים  המתוארות  קשות,  לידות  על 
הושארו מחוץ לתוכניות הלידה שלנו. מידע כזה יוצר פחד, והפחד מוביל 
לעתים קרובות מדי לסיבוך המצופה – גוף שאינו נשמע לנו ואי־נוחות 
גוברת והולכת. כשמידע כזה מוצג בסביבה רפואית הוא הופך ל"הצעה 
יותר מכל עצה  כלומר משאיר חותם חזק  מסמכות בלתי מעורערת", 

אחרת, או מערמה של ספרים מקצועיים שטוענים ההפך. 
מדריכות לידה רבות מרגישות כי מופעל עליהן לחץ לפעול כערוצי 
הן  ולכן  אצלם,  מועסקות  שהן  והרופאים  החולים  בתי  מטעם  מידע 
מעבירות קורסי הכנה ללידה שמיועדים בעיקר לערוך לכם הכרה עם 
"המודל הרפואי". הן מלמדות אתכם על משככי הכאבים, ועל המכשור 
רגילות  בלידות  קבע  דרך  שמשמשים  הרפואיים  וההליכים  הטכנולוגי 
טובות  מטופלות  להיות  אתכן  מלמדות  הן  בקצרה,  החולים.  בבתי 
"מטופלת  להיות  שעלייך  מאמינים  איננו  בהיפנוברת'ינג  וצייתניות. 

טובה"; עלייך להיות הורה טוב. 
לך  שתעזור  מתח,  ללא  ללידה  שיטה  תגלי  היפנוברת'ינג  בשיעורי 
ושלווה,  רגועה  לידה  שבחוויית  לאושר  ולהיפתח  להשתחרר  ללמוד 
הכאב,  צירים אטית.  לנשימת  מיוחדים  ותרגילים  מודרך  דמיון  בעזרת 
המתואר בפרוטרוט בקורסים רגילים של הכנה ללידה, אינו חייב להיות 
חלק מסיפור הלידה האוניברסלי, והורים אינם חייבים להאזין למצגות 

המתארות את הלידה כמהלך מאומץ ומתיש או להשתתף בהן. 
שיטת היפנוברת'ינג עוזרת לך לייצר ציפייה חיובית ולהתכונן ללידה, 
של  מעורערת  הבלתי  וביכולתו  היולד  בגופך  ואמונה  ביטחון  לפתח 
של  הבסיסית  הפיזיולוגיה  על  אותך  נלמד  הלידה.  את  לתזמר  הטבע 
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הלידה ונסביר מהי ההשפעה השלילית של הפחד על התגובות הכימיות 
והפיזיולוגיות בגופך. נעזור לך ללמוד טכניקות פשוטות להתניה עצמית, 
ואלו יביאו אותך בקלות למצב הרפיה אידיאלי שבו תשתמשי במהלך 
אחרות,  במילים  לגמרי.  להרפות  הלידה שלך  לשרירי  ויאפשר  הלידה, 
נעזור לך להתכונן ללידה שאת מתכננת ומבקשת לעצמך ולתינוקך, ולא 
ללידה שמישהו אחר מנהל. נעזור לך להתכונן להמשך ההיריון וללידה 

באושר ובאהבה, ולא בפחד ובחרדה.

לידה: מבט של אבא

המים של קוני ירדו בשעה 5:30 בבוקר, אבל שום דבר אחר 
היא  בבוקר  בתשע  לעבודה.  ללכת  לי  אמרה  היא  קרה.  לא 
אמרה שיש לה צירים, אבל לא סדירים. ליתר ביטחון החלטתי 
לחזור הביתה. ארזנו כמה דברים והחלטנו ללכת לבית הוריי, 

שגרים במרחק עשר דקות נסיעה מבית החולים. 
קוני  כמה שעות  ובמשך  נחלשו,  הצירים  לשם  עד שהגענו 
לא הרגישה אפילו ציר אחד. היא היתה קצת מודאגת, כי עברו 
כמעט 12 שעות מרגע ירידת המים. אם שום דבר לא יתחיל 
לזוז בקרוב, בית החולים עלול לתת לה זירוז – מה שלא רצינו. 
ברקע  שמנו  הספה.  על  נשכבה  היא  האוכל  ואחרי  אכלנו, 
תסריטי  את  לתרגל  והתחלנו  רכה  אינסטרומנטלית  מוזיקה 
צירים  החלו  דקות  עשר  בתוך  אותה.  להרגיע  כדי  ההרפיה 
חזקים בהפרשים של חמש דקות. בתוך שעה הופיעו הצירים 
בהפרשים של שלוש־ארבע דקות. כשהגענו לבית החולים הם 

כבר הופיעו כל שתי דקות. 
כשהעריכו את מצבה בחדר המיון, קוני כבר היתה בפתיחה 
7–8 ס"מ. היא המשיכה לנשום נשימות בלון איטיות כל  של 
הדרך לבית החולים, ובין הצירים חייכה בשלווה. לא האמנתי 
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הווידיאו,  בסרטוני  שראינו  כמו  בדיוק  היה  זה  עיניי.  למראה 
אבל עכשיו זה היה אמיתי. 

את  הצמידה  האחות  בערב.  בשש  הלידה  לחדר  נכנסנו 
הרגישה  שקוני  עד  לנפשנו  אותנו  ועזבה  לבטנה  המוניטור 
צורך להתחיל לנשום למטה, לעבר התינוק. בשעה 19:35 הגיע 
לעולם קולין עמנואל ורגה הקטן )רק שלוש שעות וחצי של 
תינוק  בלי  עירוי,  בלי  חיץ,  חתך  בלי  אפידורל,  בלי   – צירים( 
צורח, בלי משיכות ודחיפות. הוא שקל 3.260 ק"ג, ואורכו היה 

51 ס"מ.
הרופאה היתה נהדרת. היא היתה סבלנית, מבינה ומעודדת 
והשתמשה בכל המונחים הנכונים. אפילו צוות האחיות תמך 
לידה טבעית  זה של  כך מסוג  כל  והתרשמו  הן הופתעו  בנו. 
לגמרי, עד שחדרנו היה מלא באחיות )שש עד שמונה אחיות, 
ורובן באו רק כדי להסתכל(. זה היה נהדר, מהיר ונטול כאב. 

כפי שקוני אמרה: הרבה לחץ, אך שום כאב. 
היפנוברת'ינג באמת עובדת. חווינו חוויה נפלאה, וקולין היה 
והיפנוברת'ינג  לכולכם,  ברכות  שלל  ושמח.  רצון  שבע  ערני, 

שמח.
מארק, קוני וקולין, קנדה

אנחנו שומעות סיפורי לידה נפלאים כמו זה שקראתם כמעט כל יום. 
מספרים לנו שאימהות היפנוברת'ינג אינן חוות לידה בדרך האופיינית. אי 
אפשר להתווכח עם הדפוס שעולה מהסיפורים. אימהות היפנוברת'ינג 
הלידה  ומתכונת  מידות  טבלאות,  על  שהתבססה  תבנית  כל  שוברות 

המסורתית. 
יותר,  וקלות  הן  קצרות, חלקות  היפנוברת'ינג  לידות  ברוב המקרים 
ומתקיימות בהרפיה שלווה המאפשרת לגופה של האם לתפקד בדיוק 
כפי שהטבע התכוון. שכיחות ההתערבויות פוחתת מאוד, כיוון שההורים 

בוחרים בקפידה מטפלים שתומכים ברצונם ללדת לידה רגילה. 
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רבות  לעצמם,  מסגלים  שלנו  בתוכנית  שהזוגות  הרוגע  הילת  בגלל 
ס"מ   4 של  מפתיחה  מתקדמות  שלנו  והרגועות  הבטוחות  מהיולדות 
רבות  אימהות  שעה.  עד  שעה  חצי  בתוך  ס"מ   10 או   9 של  לפתיחה 
לפני  הרבה  מטה  כלפי  שלהן  התינוקות  את  לנשום  להתחיל  מוכנות 

הפתיחה "המיועדת" של 10 ס"מ.
גם אם מסיבה כלשהי הלידה של אם היפנוברת'ינג היא ארוכה ואטית, 

היא נותרת נינוחה, שלווה ומלאת מרץ. הדבר נכון גם בלידה קצרה. 
שראיתי  והנוחות  ההרפיה  מבחינת  ביותר  הנחמדות  הלידות  אחת 
היו  הרופאים  השפיר.  מי  פקיעת  לאחר  שעות   52 ארכה  חולים  בבית 
לתינוק  אפשרה  והאם  רגילה,  ללידה  הזוג  בקשת  את  לכבד  מוכנים 
קיבלה  האם  סביר,  זמן  פרק  לאחר  להיוולד.  רוצה  הוא  מתי  להחליט 
יומיים  כמעט  עברה  זיהום. המשפחה  סכנת  למנוע  כדי  אנטיביוטיקה 
לגמרי.  נינוחה  היתה  היולדת  אך  ואטיים,  ממושכים  צירים  של  וחצי 
במהלך הלידה המשיך הזוג להשתמש בשיטות שנלמדו בכיתת ההכנה 

ללידה כדי להעביר את הזמן. 
פחות  שארכה  בלידה  פעם  השתתפתי  יותר,  והקצר  השני  בקוטב 
מזמן מילוי טופסי הקבלה לבית החולים לפני הלידה ואחריה. גם לידה 
והרגועה  הבטוחה  הגישה  לגמרי.  ונינוחה  רגועה  כשהאם  התקיימה  זו 
התינוק  את  ללדת  להם  אפשרה  ללידה  ההכנה  בקורס  הזוג  שפיתח 
את  למלא  יש  כי  שהתעקש  הומה  צוות  כשסביבם  ובקלות,  בפשטות 
הניירת הדרושה וכי האם לא תלד עד שהרופא יגיע. לתינוק היו תוכניות 
בשני  ברופא.  להתחשב  בלי  שרצה,  מתי  בדיוק  הגיח  והוא  אחרות 
המקרים שתיארנו הזוגות היו מרוצים מאוד מחוויית הלידה שלהם, ושני 
התערבות  כל  ללא  וברכות,  בשלווה  לעולם  דרכם  את  עשו  התינוקות 

פולשנית. 
כיוון שיש מגוון יפה כל כך של חוויות צירים ולידה בקרב משפחות 
היפנוברת'ינג, איננו מלמדים ֵאם בלידה ראשונה שעליה להתכונן לכך 
להכנה  המסורתיות  השיטות  לפחות.  שעות   20–12 יימשכו  שהצירים 
שלושה  ישנם  לבדו  הלידה  של  הראשון  בשלב  כי  מלמדות  ללידה 
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מקטעים מובחנים, המביאים את גופה של האם באטיות מפתיחה של 0 
ס"מ לפתיחה של 4 ס"מ, לאחר מכן מפתיחה של 5 ס"מ ל־7 ס"מ, ולבסוף 
מפתיחה של 8 ס"מ לפתיחה של 10 ס"מ בשלב המעבר. בהיפנוברת'ינג 
אנחנו לא מלמדים מספרים. הניסיון של משפחות היפנוברת'ינג מראה 
כי במהלך הלידה אין בעצם שלבים. שלבי הלידה הם בסך הכול אבני 
דרך, וציונן פותח ככלי הערכה לצוות הרפואי. היולדת חווה את הלידה 
כרצף אחד, וכשהיא נמצאת בהרפיה עמוקה הלידה מתפתחת מעצמה. 
שלב המחיקה והפתיחה פשוט ממשיך לשלב האחרון של הלידה ללא 
קשר לדרגת הפתיחה של צוואר הרחם, והאם נושמת את התינוק שלה 
למטה, לעבר ההכתרה. לעתים אין נדרשות אלא כמה נשימות לידה לא 

מורגשות כדי להשלים את יציאת התינוק.
ביכולת  אמון  פיתוח  על  איתך  נעבוד  רגילה,  בלידה  שבחרת  כיוון 
הלידה האינטואיטיבית שלך, נדבר על הדרך שבה את רוצה לחוות את 
צל  ומטילות  הביטחון  את  שגוזלות ממך  על התרחשויות  ולא  הלידה, 
להבין  תלמדי  האלה"  הדברים  "כל  בלי  פחד.  ללא  ללדת  יכולתך  על 
אחרות  נשים  וכמו  הלידה,  של  והאמיתית  הפשוטה  הפיזיולוגיה  את 
את  "תלדי  פשוט  את  גם  בלידה,  הקשורים  מהמיתוסים  שהשתחררו 

התינוק", ברוגע, בקלות ובשמחה.
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מחגיגה לפחד: היסטוריה 
של נשים ולידה

בחרתי להביא כאן סקירה היסטורית קצרה על נשים ולידה – לא כדי 
להרהר יותר מדי בעבר השלילי או לעורר מחלוקת, אלא כדי להסביר 
כיצד השפעות חברתיות במאות הראשונות לספירה שיבשו את הלידה 
והותירו אותנו כשאנחנו מאמינים אמונה שלמה שאין לידה ללא כאב 

וייסורים. 
כיוון שהאמונה ב"קללת חוה" והשפעתה על הלידה ממלאות תפקיד 
חשוב כל כך בתודעה בעולם המערבי, חשוב לבחון את המיתוס הזה, 
נגלה כי האמונה בקללה  שהחזיק מעמד מאות שנים. אם נבחן אותו, 
לתקופה  יותר  קשורה  הלידה  של  טבעי  למלווה  הכאב  את  שהפכה 
מסוימת בהיסטוריה, שבה אנשי הדת ניסו להרחיב את שליטתם בחברה, 

מאשר לביולוגיה או לתצפיות אמיתיות. 
לדברי  מנוגדת  כאב  ללא  לידה  כי  מאמינים  רבים  אנשים  כיום,  גם 
 Ministries Appletree האל ולרצונו. לדברי הלן ֶוסל, מייסדת הארגון
והמשפחה  טבעית  לידה  טבעית:  בלידה  "האושר  הספר  ומחברת 
בדֹוגמה  התומכות  אנתרופולוגיות  ראיות  "אין  כי  מדגישה  הנוצרית", 
התיאולוגית, שלפיה נשים מכל התרבויות התייחסו ללידה כאל קללה 

או מחלה." 
למעשה, ראיות רבות מצביעות על ההפך. בחלק מן החברות הפחות 
נשים  המערבית,  החברה  של  מהאמונות  הושפעו  שלא  מתוחכמות, 
שמבחינה פיזיולוגית אין כל הבדל בינן ובין נשים מערביות לא עושות 

עניין גדול מהלידה, ולידותיהן כרוכות במינימום של אי־נוחות.
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כדי להבין את האירועים שהובילו לאמונות הקיימות סביב ה"עצב" 
– הקללה שהוטלה לכאורה על הנשים – עלינו לחזור לאחור, לסביבות 
ובאי־נוחות  באופן טבעי  ילדו  נשים  כאשר  לפני הספירה,  שנים   3,000
רבים  פסוקים  מצטטת  ֶוסל  בלידה.  סיבוכים  היו  אם  אלא  מינימלית, 
המהללים את ברכת האימהּות, את יצירת החיים ואת החיבה שבין הבעל, 
עבריות  נשים  רבנו,  משה  בתקופת  כי  מציינת  היא  והילדים.  האישה 
ילדו בקלות ובתוך זמן קצר יחסית, לעתים קרובות ללא עזרה. תיעוד 
ישו מלמד שלידות הסתיימו לא  היסטורי מן השנים שקדמו להולדת 
פעם בתוך פחות משלוש שעות. אין כל ראיות לנוכחותה של "קללה" 

כלשהי באמונותיהן של הנשים או בלידותיהן. 
הבריטיים  באיים  בצרפת,  בספרד,   – העולם  של  אחרים  בחלקים 
ובאירופה העתיקה בכלל – נסבו החיים סביב טבע ואמהּות. הם כיבדו 
את הטבע, את אמא אדמה, האם היוצרת. נשים זכו להוקרה על תפקידן 
כנותנות חיים. כיוון שהקשר שבין יחסי מין להתעברות לא היה ברור, 
נהוג היה להאמין שהאישה הביאה ילדים לעולם על פי רצונה. כיוצרות, 
הקדומים  האדם  בני  של  האלות  צלמי  לאלוהּות.  מחוברות  נחשבו  הן 
וגוף המשרטט בבירור את כרסן הנפוחה  הללו היו בעלות חזה שופע 
כנשים שעומדות ללדת. אנשים אלה התייחסו ללידה כאל התגלות נעלה 
של הטבע. אחרי שאישה היתה יולדת, כולם נאספו סביבה במקדש כדי 
לחגוג את החיים החדשים. הלידה היתה טקס דתי, ורחוקה עד מאוד 

מהחוויה הקשה והכואבת שהפכה להיות שנים אחר כך.
נשים היו המזינות והמרפאות, אלו שפיתחו, שכללו ורקחו את התרופות. 
כל הריפוי ניתן מידיהן ומרוחן המרפאת של הנשים. הן שיתפו פעולה 
והחליפו ידע תחת השגחתה של "האישה החכמה" של הכפר. הגברים 
אך  היו שונים  לבנייה. תפקידיהם  חומרים  ואספו  וצמחים  מזון  ליקטו 

שווים. 
הגישה כלפי הלידה לא השתנתה גם כאשר הגברים תפסו את ההנהגה 
בראשית ימיה של הרפואה. גם היפוקרטס וגם אריסטו, אבות הרפואה 
לידות  על  ציינו את הכאב בתצפיותיהם  לא  ביוון העתיקה,  המערבית 
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רגילות ללא סיבוכים. האם עלינו להאמין כי כל המלומדים האלה פשוט 
לא הבחינו בנוכחותו של כאב בלידה רגילה? 

היפוקרטס ואריסטו האמינו כי יש להיענות לצורכיהן ולתחושותיהן 
של נשים בזמן הלידה. הם תמכו בנוכחותם של תומכי לידה שיטפלו 
ביולדת. היפוקרטס היה למעשה הראשון שניסח הנחיות רשמיות לנשים 
שעסקו במיילדות. אריסטו כתב על החיבור בין גוף לנפש והדגיש את 
בלידה,  סיבוך  אירע  אם  הלידה.  במהלך  העמוקה  ההרפיה  חשיבות 

הנשים נכנסו להרפיה כדי שיהיה אפשר לטפל בו ולפתור אותו. 
מאה שנה לפני הולדת ישו איגד הרופא היווני סוראנוס את כל כתביהם 
ההקשבה  חשיבות  את  הדגיש  סוראנוס  והיפוקרטס.  אריסטו  של 
לצורכיהן ולתחושותיהן של נשים יולדות, ודגל בשימוש בכוחות התודעה 
כדי להגיע להרפיה שתעזור ללידה קלה. בדומה לקודמיו, גם סוראנוס 
לא הזכיר שום כאב, מלבד כשכתב על לידות חריגות או מסובכות. נשים 
זו  גישה  הטבעית.  הלידה  במהלך  ובשמחה  בעדינות  באדיבות,  טופלו 

רווחה במשך אלפי שנים. 
סלידה  של  רוח  הלך  השתרר  לספירה  השנייה  המאה  בסוף  ואולם 
מנשים, ובעיקר מן המיילדות, המרפאות והנשים החכמות שהיו חיוניות 
כך ללידה. את האיבה הזאת הובילו למרבה הצער כמה מראשוני  כל 
הנוצרים, שהיו נגועים בדעות קדומות, והיא התגברה והלכה עד שהפכה 
בשלב מאוחר יותר לשואה של ממש: המרפאות, שבעבר מילאו תפקיד 
מוערך כל כך בחברה, הוצאו להורג בגלל יכולות הטיפול והריפוי שלהן.
כשהמנהיגים החלו להגדיר מחדש את תפקידן של נשים בדת ובחברה 
לא נותרה אבן על אבן. המקדשים ומזבחי האבן של אלה שסגדו לטבע 
הוחרבו, וצלמיות נשיות נופצו ונקברו. מתן כבוד לחוקי הטבע ולאופן 
תפקודו היה לעברה רצינית, וכל הכתבים שעסקו בריפוי טבעי הוחרמו 
ונקברו. למרבה הצער, ספריו של סוראנוס נתקלו באותו גורל אכזר, ורעיון 
הלידה הטבעית נקבר איתם. באותה עת כתב קלמנט מאלכסנדריה: "על 

כל אישה להתמלא בושה מן המחשבה שהיא אישה."
ויבודדו  יופרדו מן החברה במהלך ההיריון  כעת דרש החוק שנשים 
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הופקדו  הרפואי  והטיפול  הריפוי  סמכויות  כל  הלידה.  בעת  לחלוטין 
בידיהם של כמרים ונזירים, והרופאים היו צריכים לקבל אישור לטפל 
ב"חולים ראויים". כיוון שנשים סווגו כפתייניות וההיריון נתפס כתוצר 
של "חטא הבשר", אישה שכרעה ללדת לא נחשבה לחולה ראויה. על מי 
שעסק בתחום הרפואה נאסר להשתתף בלידות, וכך הובטח כי לנשים 
מקצוע  שהסתבכה.  לידה  של  במקרה  גם  סיוע,  כל  יוגש  לא  יולדות 
תמיכה  מחוסרות  מבודדות,  היולדות  את  והותיר  הוכחד,  המיילדּות 
ומבועתות. סדרה של גזרות שחקה את מעמדה של הלידה, שנחשבה 
פעם לשיר הלל לחיים, והפכה אותה לחוויה מייסרת, בודדה ומפחידה. 
רק אז הוטבע המושג המוכר היום בתרגומי התנ"ך כ"קללת חוה". לפני 
כן לא היה לה כל אזכור, מלבד קללת אלוהים עלי אדמות שהובילה לכך 
שהמין האנושי יצטרך לעבוד למחייתו. בתרגום החדש היה על הנשים 

לשלם את מחיר החטא הקדמון, והמחיר אכן היה כבד. 
כי  למד  אחרים,  בחוקרים  ונועץ  בעצמו  התנ"ך  את  שחקר  דיק־ריד, 
המלך  בתרגום  פעמים   16 בתנ"ך  המופיעה  "עצב",  העברית  המילה 
ג'יימס I, מתורגמת ברוב השפות כ"מלאכה, עמל ועבודה", אולם כאשר 
דובר בלידה, פורשה המילה כ"כאב, יגון, ייסורים או סבל". גם חוקרים 
אחרים מצביעים על כך שבספרי הנביאים אין כל אזכור לכאב בתיאורי 
הלידה. ֶוסל מציינת כי על חוה עצמה מעולם לא הוטלה קללה אמיתית. 
בספר בראשית פונה אלוהים לאדם ולחוה באותן מילים, אך המתרגמים, 
שהושפעו מהתנאים הנוראים שסבבו את הלידה, בחרו לתרגם אחרת 

את הפסוקים שהופנו לחוה.
סוראנוס.  של  האבודים  כתביו  נמצאו  השש־עשרה  המאה  בתחילת 
עולם הרפואה מצא בהם עניין, והרופאים שמצפונם הדריך אותם הפרו 
את החוקים הקיימים. אז נכתב ספר המיילדּות הראשון, שהתבסס על 
התיאוריות והכתבים של הפילוסופים והרופאים החשובים ביותר שידע 

העולם עד אז.
כעת חזרה המיילדּות להיות מקצוע, אולם היא נתפסה כעיסוק מביש 
"המתאים במיוחד לנשים, שיכולות לטפל בעסקי הלידה המלוכלכים". 
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בגרמניה, שבה הוצאו להורג המרפאות הרבות ביותר, כתב מרטין לותר: 
"אין זה משנה אם נשים מתעייפות או אפילו מתות. תנו להן למות בלידה. 
את התפיסה  בֵשם שביטא  המיילדֹות  את  כינה  הוא  קיומן."  זו מטרת 
השלטת בזמנו ורמז על כאב. השם שנתן לנשים שטיפלו ביולדות היה 
היא  בגרמנית   weh המילה  של  המילולית  משמעותה   .weh mutters
כאב, ו-mutter משמעה ֵאם – "אימהות היגון." אין כל עדות לקיומו של 

ביטוי זה לפני כן.
מצבן  השתפר  הלמידה"  של  המחודשת  ו"לידתה  הרנסנס  בתקופת 
בכל  נרחב  בו שימוש  גילוי הכלורופורם, שנעשה  כי  היולדות, אם  של 
בלידה  בו  השימוש  שכן  מצוקתן,  על  הקל  לא  הרפואיים,  ההליכים 
זו כלפי נשים ולידה לא רווחה רק באירופה. כשהועלתה  נאסר. גישה 
האפשרות לתת לנשים משככי כאבים במהלך הלידה, אמר אחד השרים 
בניו אינגלנד כי הדבר יגזול מאלוהים את ההנאה שבשמיעת "הזעקות 
כי האמונות השגויות  נראה  לעזרה". שוב  והעמוקות שלהן  האמיתיות 

של האדם הן שמנצחות, ולא אלו של אלוהים.
כשמביטים על אירועים אלה במשקפי הידע המודרני, ניכר בבירור כי 
הפחד מסיבוכים שעלולים להוביל למוות הוא שגרם לנשים להתייחס 
מתח  יצר  הקיצוני  הפחד  עצמה.  מהלידה  הפחד  ולא  באימה,  ללידה 
קיצוני, והמתח, מצדו, גרם לצוואר רחם מכווץ שאינו מסוגל לבצע את 
פעולתו הטבעית. אלו שצלחו את החוויה הקשה ואלו שהיו עדות לה 

דיווחו על הייסורים במהלך הלידה. 
רק באמצע המאה השמונה־עשרה הורשו רופאים לטפל בנשים, אך 
לרופאים  שהוצמדה  השלילית  הסטיגמה  מכך.  הסתייגו  מהם  רבים 
שבכל  הרופאים  ולפיכך  מאוד,  חזקה  היתה  במיילדּות  שעסקו  גברים 
זאת מצאו את דרכם לתחום המיילדות היו בדרך כלל רופאים גרועים 
בתנאי  התעניין  לא  שאיש  כיוון  אכפת,  היה  לא  לאיש  אבל  ושתיינים, 

הלידה, והרפואה כלל לא התעניינה ביולדות. 
לקבל  התעקשה  ויקטוריה  כשהמלכה  התשע־עשרה,  המאה  בסוף 
בעת  הרדמה  בחומרי  לשימוש  פתח  נפתח  הלידה,  בזמן  כלורופורם 
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נוסף שנמשך שנים רבות באירופה  ואולם הדבר הוביל לאסון  הלידה. 
ולא   – ובארצות הברית. אט־אט עברה הלידה מן הבית לבית החולים 
בבית.  הרדמה  שבמתן  הסכנה  בגלל  אלא  בית,  בלידת  הסכנות  בגלל 
חוסר היכולת לנטר כראוי את מתן ההרדמה הוביל לבעיות שונות ואף 
למוות, ועל כן נשים שביקשו הרדמה היו חייבות לצאת מבתיהן וללדת 
ולמשפחות  הלידה,  במעמד  מקומם  את  איבדו  הבעלים  חולים.  בבתי 
עידן חדש החל  הלידה.  על התנהלות  בלבד  היתה שליטה מצומצמת 

וגישה חדשה ללידה באה לעולם. 
בבתי החולים פגשו האמהות היולדות גורל מר מסוג אחר: מחלקות 
זיהומים  והשתוללו בהן  היו מטונפות להחריד,  היולדות בבתי החולים 
באו  רבות  נשים  שטופות.  לא  ידיים  כגון  פשוטים,  בדברים  שמקורם 
לבתי החולים כדי לקבל טיפול רפואי טוב יותר, אך מתו מזיהום שנודע 
בשם "קדחת הלידה". שיעור התמותה הגבוה של אימהות ויילודים בבתי 
החולים התקבל ללא שאלות, כיוון שהסבל והמוות במהלך הלידה עדיין 
נשים שילדו בבית שיעור  פי שבקרב  – אף על  כגזרה משמים  נתפסו 

הסיבוכים והמיתות היה נמוך בהרבה.
גילה כי בבתי החולים מתו נשים  ב־1913  מחקר שערכה קרן קרנגי 
הדייגים ברמה הסקוטית, אף שהן  בכפרי  יולדות  אך בקרב  ותינוקות, 
ילדו בבית שחלקו עם כבשים, תרנגולות ובעלי חיים אחרים, דווקא לא 
נרשמו מיתות או סיבוכים רציניים. המיתות בבתי החולים נגרמו בשל 
היגיינה לקויה וחשיפה למחלות של חולים אחרים, ולא בשל סיבוכים או 
סכנות בלידה. אבל מקרי המוות לא פסקו, והפחד ממוות הפך מזוהה 

עוד יותר עם הלידה. 
קשה להעלות על הדעת אישה באותה תקופה שלא ציפתה ללידה 
במקרה  לה  צפוי  תסתבך  לידתה  שאם  שידעה  כיוון  ובבעתה,  בפחד 
הטוב סבל בל יתואר, ובמקרה הגרוע היא לא תשרוד את החוויה הקשה. 
כואבת  לידה  הנשים,  בעיני  לחיים.  הלל  כשיר  עוד  נתפסה  לא  הלידה 

היתה העונש שנגזר עליהן לשאת לעד. 
השינוי בתנאי הלידה נזקף בעיקר לזכותה של אישה אחת – פלורנס 
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נייטינגייל. נייטינגייל הקימה מחדש את בתי הספר למיילדּות והתעקשה 
נהוגים  שהיו  והניקיון  ההיגיינה  תקני  את  יאמצו  היולדות  שמחלקות 
במחלקות אחרות בבתי החולים. כיוון שהיא זאת שגייסה את הכספים 
למחלקה, היה בכוחה להרחיק את הרופאים השתויים והרשלנים מסצנת 

הלידה ולדאוג שנשים יקבלו טיפול אדיב ותומך. 
אבל זה היה מאוחר מדי. מרגע שהרדמה בלידה היתה זמינה התהפכו 
היוצרות, ומהר מאוד השתנה הנוהג הרווח – מאי־פיקוח לשימוש יתר 
לנורמה  הפכו  מוקדם  בשלב  והרדמה  כאבים  משככי  מתן  בתרופות. 
בכל הלידות – בין שהיה צורך בכך ובין שלא. כיוון שנהוג היה לחשוב 
שאי אפשר להימנע מלידה כואבת, נשים קיבלו מינון גבוה של משככי 
כאבים בשלב הראשון של הלידה, ועם הסימן הראשון של שלב ההכתרה 
שבהן  מטשטשים,  סמים  השפעת  תחת  לידות  כללית.  הרדמה  קיבלו 
מכשירים,  באמצעות  הלידה  מתעלת  התינוקות  את  למשוך  היה  צריך 
הפכו לברירת מחדל. ההקלה על כאבן של היולדות ונחיצותו של הצוות 

הרפואי נחשבו לצו השעה, ובמידה רבה זה כך גם היום. 
כיום, למרות כל הראיות המוכיחות את ההפך, מספר עצום של מטפלים 
ורופאים ואפילו הנשים עצמן ממשיכים לקבל את מיתוס הכאב הבלתי 
נמנע בלידה. נהוג לחשוב שהדבר הטוב ביותר שאישה יכולה לעשות 
הלידה, במקום  לעבור את  לה  הרפואי שיעזור  הצוות  על  הוא לסמוך 

ללמוד מראש כיצד למנוע התפתחויות שליליות. 
אין  כי  אף  מלאכותיים,  זירוזים  בלידה  ניתנים  מדי  קרובות  לעתים 
כל אינדיקציה לנחיצותם. תרופות אלו הן שמביאות את הכאב ללידה, 
ויוצרות מדרון חלקלק שבו היולדת עלולה להזדקק לתרופות נוספות 
לשיכוך הכאב שנגרם מהתרופה הקודמת. כתוצאה מכך, משפחות רבות 
התנצלות,  של  בגוונים  צבועים  כשסיפוריהן  הלידה  חדר  את  עוזבות 
נורא  כאב  על  היולדות מספרות  "מה השתבש".  של  והסברים  אכזבה 
לידות  ועל  נפתח  רבות שקיבלו, על רחם שלא  ומתמשך, על תרופות 
קיסריות, ובעיקר על תחושה של חוסר אונים. מצבים קיצוניים כאלה, 
המגיעים לעתים עד כדי טראומה, אינם יכולים שלא להשפיע על נשים 
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ועל תינוקותיהן. 
מדוע נשים עוברות את החוויות הללו? מדוע גופן של נשים, המצויד 
בכל מה שדרוש ללידה מושלמת, ָּכֶבה לגמרי עוד בטרם תחל הלידה? 
מדוע אצל נשים רבות כל כך צריך להוציא את התינוק בניתוח – הליך 

שלפני ארבעים שנה היה נדיר כל כך עד שהתקבל בתמיהה? 
התשובה טמונה במילה אחת: פחד.

"האופן שבו אנחנו יולדות הוא משמעותי! החוויות שהתינוקות שלנו עוברים 
מעצבות אותם. החוויות שעוברת האם בעצם המעבר מהיותה אישה להיותה אם 
משנות אותה. לידה רכה וטבעית משחררת בנו משהו קמאי, שמקל על האימהּות 
ומחזק את המשפחות... אם ההורים יבינו שכל החלטה שהם מקבלים מרגע 

ההתעברות ואילך משפיעה על תוצאת הלידה, הם יוכלו להשיב לעצמם את מה 
שלא ידעו שאיבדו."

קים ווילדנר, כוונותיה של אם
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כיצד משפיע הפחד על 
הלידה

"למי שאומר שפשוט אי אפשר ללדת באופן טבעי וללא כאב אני עונה, 
"אבל מה אם אנחנו צודקים? נכון שזה היה יכול להיות נהדר?"

ד"ר לורן ר. קמבל

להריונה.  החמישי  בחודש  ונמרצת  צעירה  אישה  פגשתי  מזמן  לא 
היא זרחה כשדיברה על ההיריון שלה וסיפרה כמה בריאה וחיונית היא 
מרגישה. היא תיארה כיצד היא מכינה את גופה ללידה – בשחייה, ביוגה 
ובהליכה. אבל באמצע כל הפטפוט העליז הזה היא עצרה, ספקה כפיים 
ואמרה, "אבל אני לא יכולה אפילו לחשוב על היום ההוא. חסמתי לגמרי 
את כל המחשבות על הלידה. אני לא יכולה לשאת את המחשבה על מה 

שיהיה בלידה. אני כל כך פוחדת." 
ככל  נשים  של  תחושותיהן  לתיאור  המתאימה  המילה  היא  "בעתה" 
בחייהן.  ביותר  המרגשים  הרגעים  אחד  להיות  שאמור  מה  שמתקרב 
צעירה מתוחכמת זו, המנהלת את חייה ביד רמה, נתקפת חוסר אונים 
כשהיא חושבת על לידה. למרבה הצער, היא מייצגת נשים רבות בכל 
רחבי העולם. זהו מצג שווא שמייצר פחד, מוביל לצייתנות ומטיל צל 
כשהם  להרגיש  אמורים  שזוגות  וההתרגשות  האושר  על  מאוד  כבד 

מצפים להפוך להורים.
האמונה בכאב הכרוך בלידה חזקה כל כך, עד שבמקום להטיל ספק 
באמיתות הרעיון, נעשו מאמצים רבים לנמק מדוע הוא חשוב ולמצוא 

בו היגיון ומטרה נעלה. 
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את  להסיח  שמנסות  שיטות  מלמדים  ללידה  ההכנה  מקורסי  חלק 
תשומת הלב שלך מהכאב, כדי שלא תהיי מודעת אליו. בשיטות אחרות 
ביולוגי  משוב  מעין  חשוב,  איתות  מנגנון  הוא  שהכאב  אותך  מלמדים 
שאם  היא  ההנחה  נמצאת.  את  הלידה  של  שלב  באיזה  לך  שמודיע 
יותר  ואת תדירותו, תוכלי לדעת טוב  תצליחי לזהות את מידת הכאב 
באיזה שלב את נמצאת ואיך כדאי לך להתמודד בהמשך. שיטות אחרות 
מציעות להתייחס לכאב כאל בן לוויה בלתי נמנע אך מועיל, שאפשר 
את  שמרוממות  שיטות  ויש  ממנו.  וללמוד  איתו  לעבוד  אותו,  לסבול 
יש האומרים שעלינו  נשית.  בו אמצעי להעצמה  ורואות  הכאב בלידה 
תרומתו  בגלל  אחרות,  ֲחָברות  שעושות  כפי  הכאב,  את  לכבד  ללמוד 
מטרה,  איזו  לשרת  צריך  שהכאב  סבורות  אלו  שיטות  האופי.  לחיזוק 
ולכן עלינו להצדיק אותו ולהסתגל אליו. טיעונים אלה אינם משכנעים 
את רוב הנשים. כאב הוא עדיין אותה מילה בת שלוש אותיות; קבלת 
התפיסה שהכאב חיוני יוצרת בדיוק את המצב שהן מבקשות להימנע 

ממנו. 
נשים המסרבות לערער על ההנחה שאין כל סיבה פיזיולוגית לכאב 
בלידה יכולות להתמודד עם המצב בעזרת שפע של תרופות המאפשרות 
להימלט ממנו. קורסי ההכנה ללידה מציעים לנשים הרות המבקשות 
שיוכלו  כדי  כאבים,  משככי  של  תפריט  מעין  הלידה  כאבי  את  לשכך 
כמוצא  בהם  להשתמש  במקום  לבחור  מהם  באיזה  מראש  להחליט 
אחרון. אימהות אלו רוצות להאמין שהתרופות לא יחדרו דרך השליה 
כל  אין  השליה  שסביב  להן  מספר  לא  איש  התינוק.  על  ישפיעו  ולא 
"ליילד"  אפשר  אך  פגום,  שגופן  ומאמינות  ללידה  מגיעות  הן  מחסום. 
אותן באמצעות תרופות וטכנולוגיה – גם כאשר ההתערבויות הללו רק 

מרחיקות אותן ואת תינוקן מלידה רגילה ורכה. 
"למה אנחנו,  הנשים בכיתות ההיפנוברת'ינג שלנו שואלות לפעמים, 
וחיות  תינוקות כמו שחתולות, כלבות, סוסות  יולדות  לא  בנות האדם, 
אחרות מביאות צאצאים לעולם? בלידות שלהן הכול בסדר." אני עונה 

תמיד אותה תשובה: "כן, למה לא באמת?" 
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השמירה  "כלב  הוא  שהכאב  רב  זמן  כבר  טוענים  הרפואה  אנשי 
לנו שמשהו לא בסדר. אם  של הרפואה". הכאב, הם אומרים, מאותת 
נכון, עלינו להוציא מן הכלל את כל היונקים שבשבילם הלידה  הדבר 
היא פעולה טבעית ונורמלית. אנחנו יודעים שסוסות וחיות "טיפשות" 
אחרות מעכבות את תחילת הלידה או מפסיקות אותה לגמרי כשהן אינן 
חשות בנוח, או כשהן בסכנה. האם מוגזם לחשוב שלגופן של נשים יש 
אותה יכולת אינסטינקטיבית? מדוע אנו מאמינים שאימהות בעולם החי 
יכולות לעשות זאת, ואילו אנחנו מסרבים לשקול את האפשרות הזאת 

אצל בני האדם? 
היפנוברת'ינג באמת  אני מתבקשת להוכיח ששיטת  לעתים קרובות 
עובדת – שסילוק  הפחד וגורמי לחץ אחרים ובניית אמון בתהליך הלידה 
יחד. לדעתי  גם  ולאם  ושמחה לתינוק  מובילים ללידה בטוחה, בריאה 
הדבר דומה לבקשה לקחת כלי מכוון ומדויק שנשבר, ולהוכיח שהוא 

היה עובד מצוין אילולא נשבר מלכתחילה.
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שכבות הרחם

סיבי השריר האורכיים החיצוניים

שכבת השריר האמצעית, שבה שזורים כלי הדם

שכבת השרירים הטבעתיים הפנימיים, שרובה נמצא בחלקו התחתון של הרחם
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תהליך הלידה נשבר, ויחד איתו שברו את רוחן של נשים ואת הכבוד 
לכוחות הלידה הטבועים בהן. בנוגע למיליוני הלידות השבורות שכבר 
התרחשו לא נוכל לעשות דבר, אך אם נתבונן באמת בהשפעה של הפחד 
– אותו רגש רב־עוצמה שמעיב על בהירות המחשבה וגורם לגוף היולד 
להתפרק ולסטות ממהלכו הטבעי – אולי נוכל לשמור על שלמותו של 

הגוף הנשי המכוון והמדויק למען הדורות הבאים.

אביזר הלידה המופלא שלך: הרחם

הרחם שלך בנוי בצורה מושלמת כדי לסייע לך ללדת. אם נבין כיצד 
הלידה  רעיון  באופן טבעי כשהוא משוחרר מעול הפחד,  פועל  הרחם 
הקלה והנוחה יהפוך מיד למובן מאליו ונגיש. הסבר קצר זה והאיורים 
התהליך  זהו  כולה.  התוכנית  של  עיקרה  למעשה  הם  אותו  המלווים 
שרירי  אמורים  בדיוק  כך  תעבדי.  ואיתו  הלידה,  במהלך  גופך  שיעבור 

הלידה לעבוד – בהרמוניה מושלמת. 
הן  נדבר  יש שלוש שכבות של שריר. שתי השכבות שעליהן  ברחם 
השכבה החיצונית, שהשרירים בה אנכיים )מלמעלה למטה, לאורך גופו 
ואופקיים  טבעתיים  בה  שהשרירים  הפנימית,  והשכבה  התינוק(,  של 

)מקיפים את התינוק(. 
השרירים הטבעתיים בשכבה הפנימית נמצאים בחלקו התחתון של 
הרחם. כפי שנראה באיורים, השרירים הטבעתיים מתעבים בקרבת פתח 
ויאפשר  ייפתח  הרחם  שצוואר  מנת  על  הרחם.  צוואר  הנקרא  הרחם, 
לתינוק לרדת למטה בקלות, אל מחוץ לרחם ואל מעבר הלידה, השרירים 

התחתונים והעבים הללו צריכים להיות רפויים ולהימחק. 
יותר בשכבת הרחם החיצונית הם סיבים אנכיים,  השרירים החזקים 
המרוכזים בחלקו העליון של הרחם ומקיפים אותו. כשהשרירים הללו 
בצוואר הרחם,  ומושכים את השרירים הטבעתיים הרפויים  מתהדקים 
הם גורמים לקצות צוואר הרחם להימחק ולהיפתח. רצועות השרירים 
הארוכות מתקצרות ומתכווצות בתנועה גלית ודוחפות את התינוק למטה, 
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שאימהות  התכווצות  אותה  זוהי  החוצה.  דבר  של  ובסופו  הרחם,  דרך 
היפנוברת'ינג רבות מדווחות עליה, ומספרות שזה הדבר היחיד שהרגישו 

במהלך שלב המחיקה והפתיחה.
נוחה, שתי מערכות השרירים  הרפיה  במצב של  נמצאת  כשהיולדת 
השרירים  ציר  כל  עם  לעשות.  אמורות  שהן  כפי  בהרמוניה  עובדות 
האנכיים מתיישרים, מתכווצים ופולטים; והשרירים הטבעתיים מתרפים 
הלידה  ונפתח.  נמחק  הרחם  צוואר  לקרות.  לזה  לאפשר  כדי  ונסוגים 

מתרחשת בקלות וללא תקלות. 
נשימת הצירים האטית שתלמדי ותתרגלי במפגשים תעזור לך לעבוד 
מדי  שתתרגלי  והתרגילים  הנשימות  הללו.  הלידה  שרירי  עם  בתיאום 
יום בבית ילמדו אותך להביא את גופך למצב של הרפיה שיהפוך את 
הצירים ליעילים יותר ויקצר את זמן הלידה באופן ניכר. תלמדי לדמיין 
את השרירים הטבעתיים התחתונים כסרטי משי כחולים, גמישים ורכים 

שאינם עומדים בפני משיכת השרירים העליונים.

פחד: האויב בחדר הלידה

ראינו כיצד שרירי הלידה יכולים לפעול בתזמור יפהפה. כעת נתבונן 
במה שקורה כאשר היולדת מתוחה ומפוחדת. 

הפחד אינו משפיע על הלידה בדרך מרומזת, חמקמקה או מסובכת. 
מתעכבת,  שתחילתה  לידה  בכל  עינינו  לנגד  השפעתו  את  רואים  אנו 
או לידה שמתחילה ואז מאיטה או נעצרת, אבל אנחנו נוטים להתעלם 
מהרגש הברור הזה – אחד הרגשות החזקים והמחלישים ביותר שאנחנו 
מכירים. במקום ללמוד כיצד לזהות את ההשפעות המזיקות של הפחד 
לטכנולוגיה  כאבים,  למשככי  להיכנע  נדרשות  האימהות  הגוף,  על 
ולמניפולציות כדי להכריח את גופן לעשות את מה שהוא יכול לעשות 
באופן טבעי, אם רק מניחים לו כשהנסיבות באמת "מתאימות" ללידה.

נובעת  הלידה  ועל  הגוף  על  הפחד  של  השלילית  השפעתו 
הגוף  של  האוטונומית  העצבים  מערכת  של  פעולתה  מדרך 
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)ANS –  Autonomic Nervous System(. ה־ANS היא רשת התקשורת 
מקבלת,  שהיא  המסרים  את  לפרש  הוא  העיקרי  תפקידה  גופנו.  של 
מיד  ההוראה  את  ולשלוח  המסר,  בעקבות  לנקוט  פעולה  איזו  לקבוע 
 ANSה־ בעזרת  שמועברים  לדחפים  התגובות  בגוף.  המערכות  לשאר 

אינן נתונות לשליטתנו המודעת, ולכן הן בלתי רצוניות. 
כדי לראות את השפעת הלחץ על הלידה, וכן את ההשפעה החיובית 
בתוך  המשנה שפועלות  מערכות  בשתי  להתבונן  נצטרך  השלווה,  של 
הפרא־ העצבים  ומערכת  הסימפתטית  העצבים  מערכת   –  ANSה־
לנשימתנו  שגורמות  התגובות  על  שולטות  אלו  מערכות  סימפתטית. 
קצב  את  למתן  או  להחיש  ללבנו  למצמץ,  לעינינו  להאט,  או  להאיץ 
פעימות הלב, לתהליכי העיכול לעצור או לשמור על פעילותם ולהוציא 

לפועל רבים מתפקודי הגוף. 
או  מפוחדים  לחוצים,  אנחנו  כאשר  מופעלת  הסימפתטית  המערכת 
היא  המיון".  "חדר  המערכת  של  זה  לחלק  קוראת  אני  לכן  מבוהלים. 
פועלת כמנגנון ההגנה של הגוף. היא זו שיוצרת בגוף בן רגע את הצורך 
להחליט: "לתקוף, לברוח או לקפוא במקום". כשהיא פועלת, האישונים 
ומשהה  למגננה,  ונכנס  נדרך  הגוף  ומתחזק,  מאיץ  הדופק  מתרחבים, 
את  סוגרת  הסימפתטית  המערכת  מכך,  חשוב  עיכול.  כגון  פעילויות 
את  מכינה  היא  להגנה.  חיוניים  שאינם  לאיברים  המובילים  העורקים 
הגוף להתמודדות עם מצבי חירום וסכנות כדי להציל את חיינו. תפקודי 
חדר המיון מכניסים אותנו לכוננות, ולכן אסור לבלות בו יותר מ־2%–5% 

אחוזים מהחיים. זוהי "קרן לעת צרה", ואסור להשתמש בה דרך קבע. 
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מערכת העצבים האוטונומית כוללת שני חלקים

      המערכת הסימפתטית                המערכת הפרא־סימפתטית

            חדר מיון                                     חדר הריפוי
           2% עד 5%                                    95% – 98%

מצד שני, המערכת הפרא־סימפתטית, שאותה אני מכנה "חדר הריפוי", 
שומרת על גופנו ועל תודעתנו במצב של הרמוניה ואיזון. היא שומרת 
מצמצמת  הלב,  קצב  את  מאטה  שלווה,  של  במצב  הגוף  תפקודי  על 
ובאופן כללי  נוירופפטידים מזיקים,  הירי של  גירויים, מאטה את קצב 
הפעילויות  את  ומתחזק  משקם  הריפוי  חדר  הגוף.  רווחת  על  שומרת 

הנורמליות בגופנו, ואנחנו אמורים לבלות בו 95% עד 98% מחיינו. 
כיצד כל זה קשור ללידה? החלק הסימפתטי של מערכת העצבים אינו 
מגיב רק לאיומים ממשיים, אלא גם למה שהוא תופס כאיום. במילים 
אחרות, המסרים השליליים שהאם מקבלת ללא הרף נתפסים כאיומים 
אמיתיים, ועם הזמן הם הופכים לחלק ממערכת האמונות שלה ומסכנים 
דרך קבע את האיזון הכימי בגופה. הם משפיעים על מצבה הרגשי ועל 

מצבו הרגשי של התינוק שברחמה. 
כשהאם מגיעה ללידה במצב של פחד ודחק שלא טופלו, הגוף שלה 
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כבר נמצא במגננה, והורמון הדחק קטכולמין מופעל. גופה מפעיל את 
מנגנון הברירה "לתקוף, לברוח או לקפוא". הסברה היא כי לפני הלידה 

ובמהלכה מופרש מינון גבוה של קטכולמין.
כשהנסיבות אינן מתאימות לתגובה "לתקוף" או "לברוח", כפי שקורה 
במהלך לידה, הגוף בוחר באופן טבעי באפשרות השלישית: "לקפוא". 
ממנו  מנותב  הדם  הגוף,  של  ההגנה  ממנגנון  חלק  איננו  כיוון שהרחם 
לחלקי הגוף המעורבים בהגנה. כתוצאה מכך העורקים המובילים לרחם 
ואחיות  מיילדות  פוחתת.  והחמצן  הדם  וזרימת  ומתכווצים,  נמתחים 
בחדרי לידה סיפרו לי כי ראו יולדות מפוחדות שרחמן היה לבן מחוסר 

דם, בדיוק כפי שהדם אוזל מפניו של אדם שנתקף פחד קיצוני. 
כשיש מחסור בדם ובחמצן, החיוניים לתפקוד השרירים ברחם, סיבי 
ומתהדקים  מתכווצים  הרחם  בצוואר  התחתונים  הטבעתיים  השרירים 
במקום להרפות ולהיפתח כפי שהם אמורים לעשות. השרירים האנכיים 
הטבעתיים  השרירים  את  למשוך  לנסות  ממשיכים  אמנם  העליונים 
וצוואר  בהתנגדות  מגיבים  התחתונים  השרירים  אך  ולאחור,  למעלה 

הרחם נותר מהודק וסגור. 
הן  השנייה,  נגד  אחת  פועלות  הללו  השרירים  מערכות  כששתי 
גורמות ליולדת כאב ניכר. מצב זה יכול להשפיע לרעה גם על התינוק. 
השרירים העליונים דוחפים כדי לפלוט את התינוק ודוחקים את ראשו 
לזוז.  ומסרבים  בחוזקה  סגורים  אלה  אך  התחתונים,  השרירים  אל 
נוסף על הכאב שנגרם הן לאם והן לתינוק, הלידה עלולה להתארך או 
מקוננות  בניתוח  נגמרה  שלידתן  שאימהות  הסיבה  זו  להיעצר.  אפילו 
ש"הרחם פשוט לא נפתח". מיעוט חמצן ברחם משמעו גם כי אספקת 
החמצן לתינוק עומדת בסכנה, ואם המצב הזה נמשך הוא יכול להיות 
בלידה"  התקדמות  "חוסר  פעם  לא  נקרא  זה  מצב  לדאגה.  מקור 
מעניין  להתערבות.  כלל  בדרך  ומוביל   ,)FTP, failure to progress(
לציין כי אותם ראשי תיבות בדיוק, FTP, משמשים גם לציון "סינדרום 
פחד־מתח־כאב" )Fear-Tension-Pain( של גרנטלי דיק־ריד וגם לחוסר 
אווירת  את  להגביר  צורך  אין  בלידה  גורם.  שהוא  בלידה  ההתקדמות 
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לחשיבות  יותר  מודעים  להיות  אלא  דברים,"  "להזיז  ולנסות  הבהילות 
השלווה, ההרפיה, החיזוקים העדינים והביטחון שבאמת יכולים לקדם 

את הלידה ולקצר אותה. 
זוכה  שלו  התיאוריה  כיצד  לראות  זכה  לא  דיק־ריד  הצער,  למרבה 
היום,  שאפילו  יותר  עוד  מצער  האנדורפינים.  גילוי  בעקבות  לאישור 
מרשים  מעטים  רפואה  אנשי  רק  הזה,  בידע  מצוידים  כבר  כשאנחנו 
העצבים  מערכת  לבין  הלידה  חוויית  בין  היחסים  את  להבין  לעצמם 
האוטונומית, שיכולה מצד אחד להפריש אנדורפינים – הורמוני התחושה 
ומצד שני   – לגוף להיפתח  ומאפשרים  הטובה שמרפים את השרירים 

להפריש את הורמון הדחק קטכולמין. 
ולתינוק  לאם  יותר  רב  כאב  גורמים  רק  הלידה  את  לזרז  הניסיונות 
כנגד  נדחף  התינוק  של  שראשו  כיוון  הרפואי,  הצוות  את  ומתסכלים 
זאת. היפנוברת'ינג  דיים עדיין להכיל  ופתוחים  שרירים שאינם רפויים 
מאפשרת לתינוק לעבוד בקצב שלו, ומקילה על הלידה בעזרת הרפיה 
ודמיון מודרך שיכולים להאיץ את שחרור האנדורפינים ולהוביל ללידה 

קצרה יותר. 
את והמלווה שלך בלידה תלמדו לזהות את הלחץ הרגשי לפני הלידה 
להיכנס להרפיה עמוקה.  ואת תלמדי  אותו,   וכיצד לשחרר  ובמהלכה 
של  הראשון  ברגע  כבר  להרפיה  להיכנס  תוכלי  פחד,  בך  יהיה  כשלא 
הלידה. הסימנים המילוליים והגופניים שתתרגלי עם בן זוגך יעזרו לך 
שבגופך  הטבעיים  ההרגעה  וחומרי  מההתחלה,  רוח  קור  על  לשמור 

יבטלו את פעולתם של ההורמונים המכווצים. 
מאנשים  והתרחקות   – הריפוי  בחדר  חיים  של  היתרונות  הבנת 
רוגע  – היא מיומנות שתשרה  וממצבים שמשגרים אותך לחדר המיון 
על חיי היומיום שלך, תעצים בהדרגה את מערכת היחסים במשפחה 

ותבטיח לך לידה רגועה ורכה.
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לשחרר את הפחד
"אם האם נלחמת באחרים במהלך ההיריון, התינוק ייוולד תוך מאבק ויגרום 

לכאב רב. התינוק יגדל כשהוא נלחם ומתווכח."
רוגו, ציטוט מתוך "מאמאטוטו"

הציר המרכזי בעבודתו של דיק־ריד היה הכנת נשים ללידה באמצעות 
נשים  זו אל שכלן של  פנייה  הלידה.  הבנת הפיזיולוגיה האמיתית של 
שהתכוננו ללידה טבעית בשנות החמישים הצליחה לאפשר להן להיפרד 
תרופות.  ללא  ערניים  ילדים  לעולם  ולהביא  המסורתיות  מהגישות 
באותם ימים הכול היה פשוט יותר. רוב התינוקות באו לעולם בעזרת 
רופא המשפחה, שבדרך כלל הכיר את היולדת מאז שהיא עצמה היתה 
לא  הן  גדול, אבל  ציפו שהלידה תהיה תענוג  לא  הנשים אמנם  ילדה. 
היו מבועתות מהחוויה, ומשפחות עם שלושה או ארבעה ילדים לא היו 
נדירות. הן לא היו נתונות לשליטתו של הפחד המחליש, הצליחו לעתים 
רק  הרדמה  וקיבלו  הרבה מאמץ,  בלי  ההכתרה  לשלב  להגיע  קרובות 
כשהרופא הגיע כדי לחלץ את התינוק במלקחיים. נשים שפילוסופיית 
וברוב  הרדמה,  קיבלו  לא  פחדו,  לא  אליהן  דיברה  הטבעית  הלידה 

המקרים גם לא סבלו מאי־נוחות בלידה. 
בדומה לרוב הנשים ההרות, עם התקדמות ההיריון תגלי עולם חדש 
לגמרי של תחושות, חרדות, ספקות, שאלות, החלטות ומשימות שמעולם 
לא היית צריכה להביא בחשבון. חלקם יתמקדו בהיריון, בצירים ובלידה, 
אך ייתכן שחלקם יגרמו לך להתבונן בכל החוויות המכוננות המלוות את 
כניסתו של התינוק החדש לחייך. זה טבעי. ובד בבד עם הכנת התודעה 
והגוף ללידת התינוק, כדאי לך להתכונן לכך מעוד בחינה: שחררי את 
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עצמך מכל הפחדים, ההסתייגויות והמחשבות המגבילות. 
חשוב שאת ובן זוגך תדעו לזהות את התחושות, החוויות והזיכרונות 
כשאת  ללידה  להגיע  יכולתך  את  המגבילים  והפוגעים,  המכאיבים 
שעלולים  ברגשות  התבונני  ומיותרים.  מזיקים  מרגשות  חופשייה 
לעורר אי־נוחות, הסתכלי להם בעיניים ופתרי את כל הסכסוכים שהם 
את  ותיישבי  שתעבדי  לאחר  מודע.  בלתי  או  מודע  באופן  משמרים, 
הרגשות המעכבים, המחשבות המגבילות, החוויות והזיכרונות שעלולים 
לעמוד בדרכך ללידה קלה, תוכלי לגשת ללידת התינוק שלך מתוך אמון 

וביטחון.
בחני את רגשותייך העמוקים ביותר וגלי היכן את חשה מלאת ביטחון 
ועל מה עלייך לעבוד, כדי שתוכלי להפיג את הפחדים או את החששות 
שאת מחזיקה בפנים. אם תתעלמי מהנושאים שמדאיגים אותך תוכלי 
על  בקלות  לצוץ  עלולים  החששות  אולם  בשלום,  ההיריון  את  לעבור 
את  נצלי  אותה.  ולשבש  הלידה  במהלך  כפחדים  להופיע  השטח,  פני 
ההזדמנויות ושוחחי עם בן זוגך, עם מלווה הלידה שלך או עם חברה 
טובה שיוכלו לעזור לך לדון במחשבות המטרידות הללו ולחקור אותן. 

מדריכת ההיפנוברת'ינג שלך תעזור לך לערוך רשימת מלאי ולזהות 
לעבוד  לך  תסייע  היא  בדרכך.  לעמוד  שעלולים  בחייך  התחומים  את 
על כך באמצעות תרגילים לשחרור הפחד בכיתה. אם אחרי הטיפולים 
כדי  לעזרה  זקוקה  עדיין  את  וחברותייך  זוגך  בן  עם  והשיחות  בכיתה 
לשחרר את הפחדים המעכבים, בקשי מהמדריכה טיפול פרטי. אם אינך 
יכולה לעבוד עם מדריכה מוסמכת, תוכלי להיעזר במטפל בהיפנותרפיה 
ולעבוד על יכולת השחרור. טיפול לשחרור פחדים בהיפנוזה הוא באמת 

אחת הדרכים היעילות ביותר לחיסול רגשות מרעילים. 
כפי  הרות,  נשים  להדאיג  שעשויים  נושאים  כמה  מופיעים  בהמשך 
שעלה ממחקר שערך ד"ר לואיס ֶמהל־ַמדרֹוָנה בתחילת שנות התשעים, 
ועסק בהיפוך תינוקות במצג עכוז בעזרת היפנוזה. אבל הבדיקה שלך 

עשויה לגלות נושאים אחרים שכדאי לך לברר.
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הלידה שלך עצמך – אילו סיפורים שמעת על לידתך-את? האם 	 
ומפחידים?  שליליים  או  ומעודדים,  חיוביים  סיפורים  אלה  היו 
האם את מרגישה שתשחזרי את מהלך הלידה של אמך? אם מה 
שסיפרו לך אינו מעודד כל כך, כדאי לעבוד על ההבנה שאת אינך 
אמא שלך, ושזה אינו ההיריון שלה. את אדם שונה לגמרי, שחי 

בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות.
סיפורי לידה של אחרים – האם את מוקפת בסיפורים על לידות 	 

משפחתיות"  "תבניות  בך  טבעו  המשפחה  שבנות  או  שמחות, 
ייסורים  הלידה,  במהלך  גב  כאבי  ארוכות,  לידות  על  המספרות 
והתערבויות רפואיות? שוב, אין צורך להניח שהחוויות שלך יהיו 
דומות לשלהן. אין כל סיבה להאמין שאת תלדי כמותן. עבדי על 
חסימת המחשבות הללו, כדי שלא תגררי את מטען העבר שלהן 

ללידה שלך.
לידות קודמות – האם ניסיונך בלידות הקודמות היה קל ומספק, 	 

הלידה  אם  ומפרכת?  חוויה קשה  זיכרונות של  נושאת  או שאת 
שלך לא היתה מספקת, התעודדי מכך שהפעם את מוכנה יותר 
ובתכנון  בידע  מצוידת  כשאת  אליה  לגשת  ותוכלי  קלה,  ללידה 
טובים יותר מאשר בעבר. הניחי לתרגילי ההיפנוברת'ינג שלמדת 
לעבוד בשבילך, והיפטרי מזיכרונות הלידה או הלידות הקודמות.

הורות – האם למדת גישות הורות חיוביות שאת חשה איתן בנוח? 	 
אם לא, האם את מרגישה שאין לך כישורים להיות אמא טובה? 
מודלים  במחיצת  גדלו  שלא  אנשים  ברגשות?  מוצפת  את  האם 
טובים לחיקוי יכולים לא פעם ללמוד מכך הרבה ולהבין מה לא 

כדאי לעשות כהורה. הפכי זאת למנוף חיובי.
תמיכה – האם את בטוחה שאת מקבלת את התמיכה שאת צריכה 	 

את  איתך  שיחלוק  מישהו  יש  האם  ממשפחתך?  ו/או  זוגך  מבן 
האחריות לטיפול בתינוק? לפעמים די בההתמודדות עם הנושא 
ובבקשה מפורשת של תמיכה מן הסובבים אותך כדי לפתור את 
עלייך  מה  לראות  ההזדמנות  את  נצלי  תמיכה,  בהיעדר  העניין. 
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הטובה  התמיכה  את  לעצמך  לספק  שתוכלי  כדי  אצלך  לחזק 
ביותר.

נישואים / זוגיות – האם הנישואים / הזוגיות שלך בטוחים, אוהבים 	 
היחסים  ובטוחה שמערכת  סמוכה  את  האם  לשניכם?  ותורמים 
שלך חזקה דיה ותצליח לעמוד בדאגות שיתווספו אליה עם גידול 
הילד? האם עליכם לנסח בבירור את ההסכמים שהגעתם אליהם? 
לבניית  טיפולי  שמפגש  ייתכן  זה"?  על  "דיברתם  באמת  האם 
אמון יעזור לך להבין את יכולותייך. העבודה המשותפת בשיטת 
היפנוברת'ינג יכולה לחזק את הקשר ביניכם יותר ממה שנדמה 

לך.
קריירה – האם תוכלי להמשיך להגשים את יעדייך בעזרת ארגון 	 

ותכנון מחדש? האם התוכניות שלך יצטרכו להידחות? האם יש 
לך רגשות מעורבים בנוגע לחזרה לעבודה או להישארות בבית 
עם התינוק? התמודדות עם השאלות הללו תעזור לך למצוא את 

הדרך לעשות את מה שאת באמת רוצה.
דיור – האם לתינוק החדש יש מקום גם בביתך וגם בלבך? האם 	 

תוכלי לארגן בקלות את סידורי הלינה בבית? האם תוכלי לעשות 
תיווכחי שגם  ועד מהרה  רצונותייך  לא, הביעי את  שינויים? אם 

הנסיבות יכולות להשתנות.
שלך 	  הנוכחי/ת  מהרופא/ה  מרוצה  את  האם   – רפואי  טיפול 

הוא  או  שהיא  מרגישה  את  האם  ללדת?  בחרת  בו  ומהמקום 
תומכים בתוכנית הלידה שלך? האם את מהססת? האם סיפרת 
לרופא או לצוות חדר לידה שאת מעדיפה לידה טבעית ושוחחת 
איתם על רצונותייך? האם ההחלטות שלך מבוססות על פחד או 

על ביטחון?
יותר 	  לחוץ  יהיה  הכספי  שהמצב  צופה  את  האם   – כספי  מצב 

מדריכת  עם  דברי  לחייך?  אדם  עוד  של  מהצטרפותו  כתוצאה 
ההיפנוברת'ינג על יצירת חיי שפע. חוק המשיכה יכול לעזור לך 
בהיבט זה: זכרי שאת מקבלת בדיוק את מה שאת אומרת ורואה.
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מערכות יחסים קודמות – האם את נושאת עימך זיכרונות רעים 	 
ממערכת יחסים קודמת או מחוויה שהותירה מחשבות כואבות? 
הגיע הזמן לסלק את המחשבות הללו ולתת להן לעבור באמצעות 

מפגש טיפולי לשחרור.
ניסיון התעללות אישי – האם יש לך זיכרונות מחוויה של התעללות 	 

גופנית או מינית? כיוון שחוויות אלה קשורות מאוד לגופך, זיכרונות 
מרים או כואבים יכולים לצוץ בקלות במהלך הלידה. הלידה היא 
חייך.  במהלך  שתחווי  ביותר  העמוקות  הגופניות  החוויות  אחת 
תחושות של חוסר אונים, אי־התאמה ופחד עלולות להכריע אותך 
הלידה. חשוב  למהלך  להתנגד  או  לגמרי  להיסגר  לגופך  ולגרום 
שתעבדי עם מטפל מוסמך בהיפנותרפיה בשלב מוקדם בהיריון. 

המרב  את  להפיק  אפשר  ברצינות.  אלו  לשאלות  התייחסי  אנא 
מהתודעה והגוף כששניהם עובדים יחד בהרמוניה, ומאפשרים לך להגיע 

ללידה כשאת משוחררת ככל האפשר ממחשבות ומרגשות מגבילים.
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כוחה של התודעה

"רוחו של אדם מסוגלת לכול – 
משום שהכול מצוי בה, כל העבר וגם כל העתיד."1 

ג'וזף קונרד

ראינו שלתודעה יש כוח, ושהפחד יכול להפריע לגוף ולתהליך הלידה 
הטבעי. החדשות הטובות הן שכוחה של התודעה פועל גם הפוך: חשיבה 
חיובית והרפיה יכולות לעזור לגוף ולהעצים את יכולתו ללדת בקלות, 
ביעילות וללא נזקים. בסופו של דבר, זה מה שעומד בבסיסה של שיטת 

היפנוברת'ינג. 
הדמיון  בכוח  בהרפיה,  דת  אנשי  השתמשו  העתיקה  יוון  בימי  כבר 
מנהגים  ממחלות.  להיפטר  לאנשים  לעזור  כדי  שקטה  ובתפילה 
במשך  שימשו  סבתא"  ו"תרופות  טפלות  אמונות  שבטיים,  אינדיאניים 
מאות שנים לריפוי גופני ונפשי. כיום, זמן רב אחריהם, אנחנו מתחילים 
בגוף  הרקמות  על  להשפיע  העצמית  ההיפנוזה  של  ביכולתה  להכיר 
נמצאת  המחקר  בחזית  אותנו.  שמעכבות  מזיקות  התנהגויות  ולשנות 
כיום עבודתו של הביולוג ד"ר ברוס ליפטון העוסקת בהשפעת התודעה 

על שינוי רקמות ברמת התא.
עיניים  תנועות  חלומות,  זיכרון,  על  כעת,  שנעשים  המחקרים  שלל 
יכולות  בה  שנשמרות  והתמונות  התודעה  כי  מגלים  ועוד,  עדינות 
לקבוע במידה רבה את ההצלחה או הכישלון בחיים. מאמנים אישיים 
)קואצ'רים(, מאמנים אולימפיים, מאמני ספורט אחרים וכן אנשי רפואה 

1  מתוך לב האפלה, בתרגומו של אברהם יבין, הוצאת עם עובד )1999(.
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מבינים שדמיון מודרך – הליך מנטלי הכולל העלאת תמונות של היעד 
משלבים  והם  היעד,  בהשגת  חשוב  גורם  הוא   – הרצויים  התוצאה  או 

בתוכניותיהם טיפולי היפנוזה עצמית ודמיון מודרך דרך קבע. 
פסיכולוגים חינוכיים ערכו מחקרים על דמיון מודרך ומצאו כי למידה 
ֶאקסטָרּפֹוָלטיבית – שיטה שבה העבודה המנטלית מתבצעת באמצעות 
שמתרחשת  לזו  הדומה  שרירית  תגובה  לייצר  יכולה   – גופני  תהליך 

כשאותה פעילות מתבצעת באופן פיזי. 
העצבים  ומערכת  המוח  מודרך,  דמיון  או  עצמית  היפנוזה  במהלך 
אמיתי  כה  שנראה  וייחודי,  מושלם  חושי  חיזיון  של  תמונה  סופגים 
אמיתית  חוויה  כמו  פועל  המודרך  הדמיון  במוח.  מוטבע  שהוא  עד 
התודעה  בהרפיה,  נמצא  כשאדם  התת־מודע.  בזיכרון  שמתקבעת 
מסתגלת בקלות רבה יותר לדימויים הניתנים לה ומקבלת אמיתותו של 
החיזיון שמוצע לה. הטמעה חוזרת ונשנית של התמונה מובילה לאמונה 

בתוצאה הרצויה. 
מומחים למדעי המוח מתחילים רק עתה להבין כיצד הדבר מתרחש 
ברמה התאית, אולם מחקרים רבים שבדקו את התופעה מצאו מערכת 
הקלה,  הלידה  רעיון  לפיהם.  פועלת  שהתודעה  חוקים  של  מוגדרת 
שמושג בעזרת יישום חיובי של חוקים אלה, משנה את ההסתכלות על 

לידה, והוא שעומד בבסיס שיטת היפנוברת'ינג.

כוחם של חוקי התודעה

שינוי  על  ישירה  השפעה  יש  הבאים  החוקים  ארבעת  של  ליישומם 
ניכר מהעבודה שאנו  תפיסת הלידה, והם מניחים את היסודות לחלק 

עושים בהיפנוברת'ינג:
חוק התגובה הפסיכו־פיזית 	 
חוק המשיכה ההרמונית 	 
חוק החזרה 	 
חוק המוטיבציה	 
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הגוף בעקבות התודעה: חוק התגובה הפסיכו־פיזית
יישום חוקי התודעה מוסברת היטב  השגת התוצאה הרצויה בעזרת 
 .The Wizard  Within קַרזנר, בספרו  ַאל  ד"ר  הרובוט של  בתיאוריית 
תיאוריית הרובוט מבוססת על חוק התגובה הפסיכו־פיזית, הקובע כי 
לכל הצעה, מחשבה או רגש יש תגובה גופנית וכימית תואמת בגוף. זהו 

חוק התודעה החשוב ביותר ללידה. 
הגוף הוא רכיב הפעולה של התודעה; מה שנקבע בתודעה נחווה בגוף. 
לכן, אם התודעה בוחרת לקבל או לתפוס משהו כאמיתי, הגוף הרובוטי 
יגיב בהתאם. לתודעה אין יכולת לפעול, לכן היא שולחת לגוף מסרים 
הדורשים פעולה. הגוף, מצדו, מוציא את המחשבה לפועל. ניסוי הכלבים 
בציפייה  וריירו  מותנית  תגובה  לעצמם  סיגלו  הזמן  שעם  פבלוב,  של 
למזון לשמע צלצול פעמון, הוא הדוגמה המוכרת ביותר של הקשר בין 

התודעה לגוף.
למעשה אנחנו חווים את החוק הזה מדי יום. בוודאי לא תתקשי להיזכר 
במקרים שבהם קול רם ופתאומי, או הופעה בלתי צפויה של אדם או 
חפץ בדרכך גרמו לך להיבהל, להתכופף, להירתע או לפלוט זעקה לא 
רצונית. אחד האבות בכיתת ההיפנוברת'ינג שלי תיאר חוויה של תגובה 
גופנית מיידית ומובחנת שקרתה כשנהג במהירות גבוהה מהמותר וראה 
במראה האחורית אורות מהבהבים של ניידת משטרה. רק כשעצר בצד 
הדרך והניידת המשיכה בדרכה שם לב כמה חזק היה האפקט שיצרו 
מחשבותיו על התגובה הגופנית. הוא חש את לבו פועם במהירות, את 
אצבעותיו  של  המתוחה  האחיזה  את  שחיו,  בבתי  שהצטברה  הלחות 
בהגה, ואת השאיפה הארוכה והמתמשכת של אוויר ללא נשיפה. הוא 
היה מודע מאוד גם להקלה שחש כשנשף וכתפיו צנחו חזרה למקומן. 

כשלא חשב עוד שהוא נתון בסכנה, הוא נרגע ושוב היה שלו. 
זו שהביאה אותך  היא  ביותר לתגובה פסיכו־פיזית  הדוגמה הברורה 
– התעוררות  ללידת התינוק שלך  כדי להתכונן  היפנוברת'ינג  לשיעורי 
מינית, כמובן. כשהתודעה משתעשעת במחשבה מינית ובתמונה העולה 
ממנה, הגוף מגיב ומתכונן לאקט מיני: לגבר יש זקפה ואצל האישה יש 



|  היפנוברת'ינג 78

הגוף  כאשר  טבעי,  באופן  מתרחש  זה  כל  הנרתיק.  דופנות  של  סיכוך 
זהו חלק מתוכנית־העל של  הרובוטי מוציא לפועל את רצון התודעה. 

תהליך הרבייה. 
חיוני אפוא להשתמש בחוק התודעה הזה במהלך הלידה, כדי שיפעל 
איתך ולטובתך ולא נגדך. כאשר התודעה עסוקה בדימויי לידה מפחידים 
ושליליים, הגוף נזרק בעל כורחו למגננה. במקרה זה, התגובה הגופנית 

הופכת לאנטיתזה ללידה רגילה – מתח. 
כדי  בך  הטבועות  ביכולות  להשתמש  תלמדי  היפנוברת'ינג  בכיתת 
להביא את תודעתך ואת גופך להרמוניה בין גוף לנפש, כך שהמחשבות 
שלך יגרמו לגופך ולתודעתך לייצר אנדורפינים – אותם נוירופפטידים 
לך  שיעזרו  מיוחדות  טכניקות  תלמדי  ורוגע.  תחושת שמחה  שיוצרים 
להעמיק וליצור קשר עם התינוק שלך, לעבוד עם גופך, ולהתכנס עמוק 

יותר בתוך עצמך עם התקדמות הלידה.

כוחה של השפה: חוק המשיכה ההרמונית וחוק החזרה
החוויות  על  עמוקה  והשפעה  רבה  עוצמה  יש  ולמחשבות  למילים 
מילים  של  שלילית  אנרגיה  גם  ולפיכך  שלנו,  היומיומיות  והאמונות 

מבלבלות, נוקשות ומפחידות גורמת נזק רב ללידה הקונבנציונלית. 
ניכר כאן חוק התודעה השני – חוק המשיכה ההרמונית. חוק זה קובע 
כי המחשבות והמילים שאנחנו מבטאים יוצרות אנרגיה שחוזרת אלינו 
באותה דרך בחוויות עתידיות. אני קוראת לזה "אפקט ההד" או "אפקט 
הבומרנג". כל מחשבה או רגש שאת שולחת לעולם יחזרו אלייך בדיוק 
כפי ששלחת אותם. חשוב ליישם את החוק הזה מדי יום. לדברי אסתר 
היקס בספרה "יצירת מציאות – חוקי היצירה האוניברסליים" )פורסם 
בעברית בהוצאת מרקם(, העצה הטובה ביותר היא "אם את לא רוצה 

את זה, אל תחשבי על זה".
למילים יש אנרגיה, כוח ותדרים שמיתרגמים לפעולה. בין שאת האדם 
שמדבר או האדם שמדברים אליו, הקול והתדרים של מה שנאמר גורמים 
לתגובה רגשית בתודעתך, ולתגובה גופנית וכימית בתודעתך ובגופך. עם 
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הזמן, תדירות התגובה הופכת לחלק ממערכת האמונות שלך, ומתחזקת 
בכל פעם שמתקבל תדר דומה. לאחר מכן, תגובה כזאת מושכת עוד 

תגובות מסוגה. 
למילים שלנו יש כוח גם כשאנחנו מדברים לעצמנו. בכל פעם שאנו 
אומרות לעצמנו בטון מזלזל – "את טיפשה או מה?" – או משמיצות את 

עצמנו, אנחנו מותירות בתת־המודע שלנו חותם של אי־כשירות. 
לב  שימי  סביבנו.  לאנשים  נקשיב  אם  לכך  דוגמאות  לראות  נוכל 
שאנשים בריאים מדברים על מחלות לעתים נדירות בלבד, אך אנשים 
שאינם בריאים מתבלים תכופות את שיחתם בדיבורים על מכאוביהם. 
חשבי על המשפט "העשירים נהיים עשירים יותר, והעניים נהיים עניים 
יותר". אנשים עשירים אינם מדברים בדרך כלל על עוני או על כך שאינם 
יכולים להרשות לעצמם לקנות דברים. מצד שני, אנשים עניים, או אנשים 
ש"חושבים עני", מסיימים דרך קבע את מחשבותיהם על הוצאת כסף 
במשפט "אני לא יכול להרשות את זה לעצמי". הם נשארים באותו מצב 
וממשיכים בחייהם בלי להרשות לעצמם דבר כמעט. לכן חשוב מאוד 
שתמקדי את מחשבותייך ואת השפה שאת משתמשת בה במה שאת 
מבקשת לעצמך, במקום ליצור אנרגיה מבוזבזת ושלילית במחשבות על 

נסיבות שאינך רוצה בהן. 
מכירה את הפזמון הקטן לילדים במגרש המשחקים – "אבנים ומקלות 
שוברות עצמות, אבל מילים אינן פוגעות"? הוא משמש כהגנה זמנית 
טובה נגד עקיצות מילוליות, אבל מבחינה גופנית הוא אינו נכון. מילים 
ארסיות, מזלזלות, מפחידות ופוגעניות באמת יכולות לפגוע ולגרום לנזק 
מתמשך. אם תאמרי לתינוק שרק לומד ללכת או מתחיל לעשות דברים 
בעצמו שהוא מסורבל או מגושם, הוא יתחיל להרגיש מגושם ולנוע באופן 
לו שהפעולות הגופניות היומיומיות  זמן קצר. אם תגידי  מגושם בתור 
שהוא  להרגיש  יתחיל  הוא  ומגעילות",  "מסריחות  הן  שלו  והנורמליות 
והגוף שלו רעים, כיוון שיצרו דבר מגעיל. ההטבעה השלילית משתלטת, 
יותר, ההטבעה חזקה  נשארת איתו ומתחזקת. ככל שהמחשבה חזקה 

יותר. 
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כיוונים  מיני  מכל  ומגיעים  קבע  דרך  אליהם  חשופה  שאת  מושגים 
זה  תהליך  בתודעתך.  שמתקבעת  מההתניה  לחלק  הזמן  עם  הופכים 
נשלט על ידי חוק החזרה. חשוב שתביני שחזרה על משהו אינה הופכת 

אותו לעובדה. 
החיבור בין כאב ללידה הוא דוגמה להתניה אוניברסלית, והמיתוסים 
שצמחו סביבו הפכו אותו למקור לייסורים מיותרים. באותו אופן, האזנה 
יום תוביל להתניה  למשפטים המדברים על לידה עדינה וחיובית מדי 

חיובית. 
ותגובות  אמונות  תחושות,  של  שרשרת  מפעילים  ורעיונות  מילים 
הבאה  הטבלה  לגמרי.  להחליש  או   – ולתמוך  לעודד  לחזק,  שיכולות 

מציגה את זרימת האנרגיה ואת השפעת המילים.
אותן  על  ונשנית  חוזרת  חשיבה  ורגשות;  מחשבות  יוצרות  מילים 
מחשבות מייצרת תחושות. עם הזמן, תחושות אלה הופכות לאמונות. 
בהתנהגותנו.  האלה  את האמונות  הפועל  אל  להוציא  אנחנו מתחילים 
חוויות  יוצרת  חיובית  התנהגות  חוויותינו.  את  מעצבת  ההתנהגות 
חוויות שליליות. לכן בהיפנוברת'ינג  יוצרת  חיוביות; התנהגות שלילית 

אנחנו מתמקדים רק בחיובי. 
הורי היפנוברת'ינג לומדים להשתמש בשפה המתארת טוב יותר את 
מה שמתרחש בגופה של היולדת בזמן הלידה. שפה עדינה זו חשובה 
להורים יותר מאשר שפה המתובלת במונחים אקדמיים רפואיים – שפה 
גם  ואולי  מפחידה  אך  הרפואי,  הצוות  אנשי  בין  לשימוש  שמתאימה 

מזיקה כשהיא מופנית למשפחת היולדת. 
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הנחות / מילים / מחשבות

תחושות

אמונות

התנהגות

הצלחה או כישלון

השפה שבה את משתמשת והשפה שתשמעי מאנשים סביבך, כולל 
או  יכולה לשמור על תודעה שלווה,  ללידה,  ומדריכות הכנה  מטפלים 
להפך – לעורר אי־שקט, מתח ופחד. למדי לבחור את מילותייך בקפידה 
והתרועעי עם אנשים שמחזקים את החשיבה החיובית שלך על הלידה. 
אם אנשים סביבך מפגיזים אותך בסיפורי לידה זוועתיים, הציעי לחכות 
עם סיפורי הלידה עד לאחרי שתלדי בעצמך. אל תיתני לעצמך להיגרר 

לשיחות כאלה.
חשיבה, דיבור ואורח חיים כזה, וכן התמיכה שאת ובן זוגך מעניקים 
זה לזה, יעזרו לכם לעבוד יחד כדי ליצור חוויית לידה חיובית. השלווה 
חיי  של  היבט  לכל  הלאה,  ותזרום  הלידה  במהלך  אותך  הזאת תשרת 

המשפחה. 
כדי לאמץ לגמרי את רעיון הלידה הרכה והרגילה, למדי לחשוב ולדבר 
ברשימה  שמופיעות  אלו  כמו  יותר,  ורכות  נעימות  חלופיות,  במילים 
המהפך  של  בחשיבותו  לחוש  תוכלי  כך  לדבר  כשתתרגלי  שלהלן. 

המנטלי הזה.
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שפה רפואית שפת היפנוברת'ינג 

במקום: השתמשי ב:
ציר ציר או גל

מדריך לידה מלווה לידה

לתפוס את התינוק לקבל את התינוק

ליילד ללדת

תאריך לידה משוער מועד הלידה / חודש הלידה

כאב או צירים לחץ / תחושות / התכווצות

פקיעת מי שפיר שחרור מי שפיר

תעלת לידה מעבר לידה

דחיפה/לחיצה נשימות לידה
סיבוכים נסיבות מיוחדות

פקק רירי חותם הרחם
דימום סימן לידה

שלב מעבר מעבר / לקראת סיום

עוָּבר תינוק בבטן

מבכירה / ולדנית לידה ראשונה / לידה חוזרת

לקוחות / מטופלים הורים

צירי ברקסטון היקס חימום לקראת לידה
תרגילי קיגל תרגילי רצפת אגן

יילוד הרך הנולד
צירים מדומים צירי תרגול

"אימהות מנוסות שיודעות להעריך לידה ללא תרופות 
והתערבויות טבעו מונח חדש – 'לידה טהורה'."

ויליאם סירס ומרתה סירס, "ספר הלידה"
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מה שתרצי הוא מה שתקבלי: חוק המוטיבציה

כולנו  הגוף.  של  הפיזיות  היכולות  על  גם  משפיע  המוטיבציה  חוק 
שמענו על מעשי גבורה כמעט בלתי נתפסים של אנשים שסיכנו את 
הגוף  מוטיבציה,  מלאת  כשהתודעה  ילד.  של  חיים  להציל  כדי  חייהם 

מגיב בהתאם. 
חשבי למשל על שחקן פוטבול שנוקע את הקרסול בתחילת הרבע 
והמוטיבציה שלו  כיוון שתשומת הלב המודעת  האחרון של המשחק. 
ממוקדות לגמרי במשחק ובניצחון, הוא מרגיש ככל הנראה את הלחץ 
של הקרסול המתנפח, אך אינו חש כל כאב. תודעתו מתמקדת אך ורק 
במחשבה שעליו להמשיך לשחק כמיטב יכולתו. הקרסול שלו לא מכיר 
בכך שפיתול חד הוא מקור לכאב, כיוון שרק התודעה יכולה לחשוב או 
אינו חש כאב. רק אחרי  גירויי כאב, הוא  לגירויי כאב. בהיעדר  להגיב 
שלו  התודעה  בניצחון,  רק  להתמקד  צורך  עוד  ואין  נגמר  שהמשחק 
נערכת מחדש, המסר שהקרסול הנקוע שולח מועבר לתודעה, התודעה 
מפרשת אותו ומחזירה אותו לקרסול, והשחקן מתחיל לחוש אי־נוחות.

הלידה,  על  משפיעה  היא  כיצד  ולראות  המוטיבציה  את  לבחון  כדי 
צעירה  נערה  שנים.  כמה  לפני  נרחב  לסיקור  שזכה  בסיפור  נתבונן 
בהיריון מתקדם, בלתי רצוי, השתתפה בנשף הסיום בתיכון כשהצירים 
שלה התחילו. היא עזבה את רחבת הריקודים והלכה לשירותי הנשים, 
שם ילדה את התינוק במהירות, בשקט ובלי שאיש יידע על כך. הפחד 
להתגלות יצר אצלה מוטיבציה שהיתה חזקה יותר מן הפחד מן הלידה 
עצמה, והתינוק שלה נולד בקלות ובמהירות רבה. היא הצליחה ללדת 
אחרי פרק זמן קצר מאוד של צירים ולחזור לנשף. התודעה שלה לא 
קיבלה או אפילו שקלה את האפשרות שהלידה תתעכב, או שהלידה 
בלידה  נשים  אצל  ובעיקר   – שלנו  בחברה  שנהוג  כמו  ארוכה  תהיה 

ראשונה. 
אף שקשה להאמין בכך, לעתים אנו רואים גם את ההפך הגמור. אם 
יכול להביא על עצמו מחלה,  המוטיבציה מלווה ב"יתרון משני", אדם 
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השתלשלות עניינים גרועה או קושי – מצב שהוא בלתי רצוי לרוב האנשים. 
"קורבנות" היתרון המשני יכולים ליצור, אפילו בלי להיות מודעים לכך, 
נסיבות שיאפשרו להם להשיג את מה שהם תופסים כתוצאה הטובה 
יותר, אף שמשמעות הדבר היא שיהיה עליהם להתמודד עם נסיבות לא 

אידיאליות.
פעם עבדתי עם אישה שהופנתה אלי על ידי מומחה ממרפאת עיניים 
ידועה, כיוון שאובחן אצלה  עיוורון פסיכוסומטי. היא ביקרה אצל כמה 
סיבה  למצוא  הצליח  לא  ואיש  אינגלנד,  ניו  רחבי  בכל  עיניים  מומחי 
אצלי,  שלה  הראשון  בביקור  לראות.  שלה  היכולת  לחוסר  פתולוגית 
כשהיתה שרויה בהיפנוזה, היא סיפרה שהיא חיה בבדידות כבר שנים 
ילדיה עסוקים מכדי לבוא לבקר אותה. היא היתה מאוכזבת שלא  כי 
הכול  התעוורה  שהיא  אחרי  אבל  נכדיה.  ואת  ילדיה  את  לראות  יכלה 
שחי  בנה,  ואפילו  קבוע,  באופן  אותה  לבקר  באה  המשפחה  השתנה. 
באותה עיר אך ביקר רק לעתים רחוקות, קפץ אליה כמעט כל יום. אחרי 
עצומים  לקשיים  לה  גרם  הבינה שעיוורונה  היא  היפנוזה  טיפולי  כמה 
שיותר לא נזקקה להם. בהדרגה היא הצליחה להשיב לעצמה את מאור 
כאדם  לתפקד  והתחילה  המשפחה  מביקורי  ליהנות  המשיכה  עיניה, 

רוֶאה ושמח. 
שכן,  בוודאי  והלידה?  ההיריון  במהלך  לקרות  יכול  כזה  דבר  האם 
ולעתים קרובות הוא אכן קורה. אם אישה הרה רוצה וצריכה שיטפלו בה 
ויכרכרו סביבה, ומאמינה שההיריון הוא מצב לא נורמלי ושהיא "חולה", 
תשומת הלב שהיא מקבלת בהחלט יכולה לפצות אותה על היריון בעייתי 
ללא  מספרת  בקושי,  אך  שלה  ההיריון  את  סובלת  היא  קשה.  ולידה 
הרף עד כמה מטרידים אותה המחושים, הכאבים וה"בעיות" האחרות 
מצוקתה.  את  שממחישה  גוף  בשפת  ומשתמשת  מההיריון,  שנובעות 
לחולשתה  "להיכנע"  אותה  ומעודדים  לתסריט  תורמים  המשפחה  בני 

בתקופה לא יציבה זו של חייה. 
הלידות  על  שלי  בכיתה  האימהות  אחת  סיפרה  שנים  כמה  לפני 
במשפחתה.  הנשים  שאר  ושל  אמה  של  להחריד  והקשות  הארוכות 
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סיפורים אלה עמדו במרכז דבריה מדי שבוע. כשהכרתי את משפחתה, 
ראיתי שכל הנשים במשפחה דיברו בשפת הקורבן. סיפורי הלידה שלהן 
היו איומים, אבל הן שמחו לספר אותם שוב עם כל הפרטים, אף שכל 
יותר מרעהו. אף אחת מהן לא החמיצה  אחד מהם היה מסמר שיער 
והאב  האם  והלידות שלה.  ההריונות  היו  נוראים  כמה  לספר  הזדמנות 
לגלות  הופתעתי  לא  אך  ההיפנוברת'ינג,  פילוסופיית  את  אימצו  אמנם 
שסיפור הלידה שלה התאים בקלות לסיפורים של בנות משפחתה, אם 
לא עלה עליהן. הדרמה סביב הלידה היתה מדהימה, ובנות המשפחה 
וחברות הוזמנו לצפות בהופעה. לאישה הזאת היה חשוב יותר לשמור 
וחברותיה מאשר להישאר  על מעמדה באחוות הנשים של משפחתה 

מחוץ לקבוצה וללדת בשלווה וברוגע כפי שהתכוננה לעשות. 
יתרון משני  והקשות מסתירות  זה אומר שכל הלידות הארוכות  אין 
כלשהו. אף על פי כן, חשוב שתבדקי את המוטיבציה והכוונה שלך ככל 
שהלידה מתקרבת, ולאור כל מה שהזכרנו, תחשבי כיצד ליישם את חוקי 

התודעה כך שיעבדו לטובתך. 
המוטיבציה קשורה קשר הדוק למטרה ולדימוי העצמי שלך. אומרים 
שאישה יולדת כמו שהיא חיה. לכן את חייבת לפנות זמן ולבדוק כיצד 
את רואה את עצמך, והאם הדימוי הזה מועיל לך או עובד נגדך. שיקולים 
רבים שיכריעו כיצד תקבלי החלטות חשובות בנוגע ללידה נקבעים על 

ידי האופן שבו את תופסת את הלידה ואת תפקידך בחוויה. 
שני מודלים קובעים כיצד תיגשי להיריון וללידה שלך: מודל האדם 
השלם ומודל התלות. בחני כל אחד מהם וחשבי אילו מאפיינים תרצי 
לתינוק  הנוגעות  החשובות  ההחלטות  קבלת  במהלך  ולהרחיב  לחזק 
וללידה שלך. למודל שתבחרי תהיה חשיבות רבה בהמשך מסע ההיריון 

והלידה שלך וההורות שתבוא אחריהם.
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מודל התלות מודל האדם השלם

לא יודעת ולא מיודעת מלאת ידע
כנועה מלאת עוצמה

מתבוננת מהצד מעורבת
צייתנית חושבת קדימה
פייסנית מגשימה / מסופקת

מובלת בקלות מובילה
פגיעה בוטחת

חסרת אונים עצמאית
מתלבטת החלטית

מאוימת בטוחה
נבוכה בטוחה בעצמך

ממושמעת / מוותרת שבעת רצון

כמה הערות על היפנוזה עצמית – דמיון מודרך

יש שפע דעות מוטעות בנוגע להיפנוזה עצמית, כיוון שרוב האנשים 
נחשפו להיפנוזה רק במופעי בידור, כלומר נחשפו להיפנוזת במה. בלי 
להיכנס לפרטים, אציין רק שבמופע בידור נמצאים על הבמה מתנדבים 
שבאו ליהנות. כיוון שכל סוג של היפנוזה הוא למעשה היפנוזה עצמית, 
קל להם לקבל את התפקידים שהמהפנט מציע להם. הם פשוט נהנים. 
למישהו  לגרום  אפשר  אי  ובספרות,  בסרטים  שמתואר  למה  בניגוד 
בניגוד לרצונו או לעקרונותיו. אם  שנתון תחת היפנוזה לעשות משהו 
של  למצב  מיד  ייסוג  הוא  מערכיו,  לאחד  המנוגדת  הצעה  לו  מציעים 

כוננות.
רבים אינם יודעים שלהיפנוזה יש שימושים רבים ברפואה, ברפואת 
שיניים ובתחומים טיפוליים אחרים. מקובל להשתמש בה כדי לשחרר 
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כימותרפיה, להתכונן  פחדים, להתגבר על תופעות הלוואי של טיפולי 
לניתוח, להפסיק גמגום, לשים קץ לכסיסת ציפורניים ולשאר הרגלים 
מטרידים. השימוש בהיפנוזה יעיל כל כך, עד שב־1957 היא הוכרה על 
ידי ההתאחדות הרפואית האמריקנית כטיפול לצרכים גופניים ונפשיים 

רבים. 
מתנסים  מאיתנו  שרבים  טבעי  מצב  היא  מודרך,  דמיון  או  היפנוזה, 
בו מדי יום. כשאנחנו שקועים בעבודה ומאבדים את תחושת הזמן או 
לא שמים למתרחש סביבנו, זו היפנוזה. אנחנו נמצאים במצב היפנוטי 
כשאנחנו שוקעים בחלומות בהקיץ, או מרוכזים כל כך בסרט או בסדרת 

טלוויזיה עד שאנו מגיבים רגשית למה שעובר על השחקנים. 
במהלך הלידה, כשאת שקועה בדמיון מודרך, תוכלי לשמוע סביבך 
שיחות ולהחליט אם את רוצה להשתתף בהן. את תהיי רגועה לגמרי, ועם 
זאת בשליטה מלאה. מתבונן מן הצד שאינו יודע דבר על דמיון מודרך 
יחשוב שנטלת תרופה שהכניסה אותך להרפיה עמוקה. במהלך הלידה 
תהיי מודעת להתכווצויות ברחם, אבל תחושי אותן בנחת ובידיעה שאת 
שולטת במצב. תוכלי לצאת מן ההרפיה בכל עת ולחזור אליה בכל עת. 
יותר בגופך  כשהלידה תתקרב לסופה, תוכלי לבחור להתכנס עמוק 
הלידה.  את  ותקדמו  בהרמוניה  יחד  שתעבדו  כדי  בתינוקך,  ולהתרכז 
אף שלא תוכלי לראות זאת במו עינייך, גופך יידע שהתינוק הוא שותף 
מלא בהרפתקה. כשאת מתכווננת אל תוך גופך, את יכולה לחוש ולדעת 

בדיוק מה את והתינוק שלך עושים.
ותודעתך  שגופך  כדי  הטבעיות  ביכולותייך  להשתמש  תלמדי  את 
טוב  הלידה  של  הפיזיולוגיה  את   ותביני  מושלמת,  בהרמוניה  יפעלו 
יותר מאשר בעזרת הידע שנלמד בדרך כלל בקורסים. תרגילי ההרפיה 
המיוחדים וטכניקות הלידה שתלמדי יעזרו לך להתחבר לגופך ולתינוק 
שלך ולעבוד יחד במהלך הלידה. התרגול החוזר של הטכניקות יאפשר 

לך להיכנס להרפיה בן רגע ולהישאר בה כל זמן שתרצי. 
לרמה שבה אפשר  להגיע  הוא באפשרות  כוחו של הדמיון המודרך 
מדריכת  הגופנית.  החוויה  את  לעצב  כדי  באוטו־סוגסטיה  להשתמש 
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תוכלי להתמקד בשלווה  לרמה שבה  להגיע  לך  ההיפנוברת'ינג תעזור 
הללו,  הטכניקות  את  ותתרגלי  תשמעי  תראי,  בכיתה  בלבד.  ובנוחות 
ותקבלי תקליטור שאיתו תעבדי בבית מדי יום. מלווה הלידה שלך יקבל 

תסריטים ששניכם תעבדו עליהם יחד, פעמיים־שלוש בשבוע. 
ואולם נוכחות בשיעורים לבדה אינה פתרון קסם. כדי להגיע לרמת 

הרפיה שתשרת אותך במהלך הלידה עלייך להיות מוכנה לתרגל. 
מיומנויות אלה יסייעו לך בעוד תחומים בחייך. זוגות רבים מגלים כי 
החודשים שבהם תרגלו את ההרפיה עוזרים להם להתמודד עם מצבים 
האימהות  אחת  ביניהם.  התקשורת  על  לטובה  ומשפיעים  יומיומיים 
ולמדתי  "הגעתי להיפנוברת'ינג כדי ללמוד איך ללדת,  בכיתתי אמרה, 
איך לחיות." אם יודעים איך להשתמש בשיטה הזאת, היא יכולה להיות 

רבת־עוצמה.
התינוק  את  מתארים  רבים  הורים  התינוק.  את  גם  מרגיעה  ההרפיה 

שלהם כ"רגוע". אנו אוהבים לחשוב עליהם כ"נעימי הליכות".
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להתאהב בתינוק שלך

"רק תינוק יכול להפוך את עולמך, לעצור את נשימתך ולגרום לך להתאהב 
מחדש. בחיוכו חסר השיניים, התינוק שלך מצית אש בלבך."

ג'אן בלוסטון, שמחת ההורות

הבאת  על  משפיעים  שלווים  ורגשות  מרגיעות  שמחשבות  ראינו 
התינוק לעולם. אהבה היא אחד הרגשות החשובים ביותר לבניית ציפייה 
חיובית – האהבה שאתם כהורים מרגישים אחד כלפי השני ואהבתכם 

לתינוק שאת נושאת ברחמך. 
מהו הזמן הנכון ביותר להתאהב בתינוקת שלך? אם עדיין לא התאהבת 
בה לגמרי ואינך משחקת ומתקשרת איתה מדי יום, הגיע הזמן. ההיכרות 
כדי  ייוולד  לחכות שהוא  צריכה  ואינך  חוויה קסומה,  היא  התינוק  עם 

ליהנות מיצירת הקשר איתו.
ייוולד, לא תחשבי לרגע להמשיך בשגרת יומך בלי  כשהתינוק שלך 
עליו אהבה.  ולהרעיף  איתו  איתו, לשחק  כדי לדבר  זמן מפעם  לפנות 
לתינוקות יש יכולת למשוך תשומת לב כזו מבני משפחה ומזרים כאחד. 
– הוא מושך כל כך עד  יכול להתנגד לקסם הממגנט שלהם  איש לא 

שהוא עוצר כל פעילות או שיחה אחרת. 
יכולה  נולדה  שטרם  התינוקת  עם  והרגשי  החברתי  הקשר  יצירת 
האדם  אל  פנימה,  ההתכווננות  בהיריון.  שאת  שתגלי  ברגע  להתחיל 
הקטן הזה שנכנס לחייך, הופכת את ההיריון למהנה ומרגש יותר ומניחה 
את היסודות למערכת יחסים שתימשך כל חייכם. הפעולות של ההורים 

לפני הלידה מבהירות לתינוק שהוא רצוי ושמצפים לבואו. 



|  היפנוברת'ינג 90

סתם  אינו  נולד  שטרם  התינוק  על  משפיעים  ההורים  ששני  הרעיון 
השערה או אמונה טפלה. הברית שנרקמת כשהתינוק עדיין ברחם תהיה 

אמיתית מאוד כשיגיע הזמן ליצור איתו קשר במהלך הלידה. 
שהוצג  )פיטולוגיה(,  העובר  בתורת  יחסית  החדש  למחקר  הודות 
ורני  תומס  ד"ר  בידי  השמונים  שנות  ובתחילת  השבעים  שנות  בסוף 
בספרו "החיים המסתוריים של התינוק טרם לידתו" )ראה אור בעברית 
מודעות.  יש  ברחם  שלתינוקות  יודעים  אנחנו  זמורה־ביתן(,  בהוצאת 
מלבד ההתפתחות הגופנית, התינוקות מתפתחים גם מבחינה שכלית, 
רגשית ונפשית. ההורים צריכים לעשות כמיטב יכולתם כדי לעודד את 
התפתחותו הרגשית של התינוק ואת תחושת הרווחה וההערכה העצמית 

שלו כיצור אהוב, בעזרת דאגה והורות טרום־לידתית מתמדת. 
תשעת החודשים שהתינוק מבלה ברחם הם תשעה חודשי התפתחות 
לצמוח  להם  חשוב  כמה  לומדים  ההורים  שני  להורים.  גם  וצמיחה 
כמשפחה, והאימהות לומדות את חשיבותם של התכנון והעבודה יחד 

עם התינוק כדי להשיג לידה רכה להן ולתינוק גם יחד.
)ראה  לידה"  זוכרים  "תינוקות  צ'מברליין, מחבר הספרים  דיוויד  ד"ר 
אור בעברית בהוצאת אח( ו"תודעת הרך הנולד", חקר שנים רבות את 
השפעותיה של טראומת הלידה על התינוק. הוא מציין כי תינוקות הם 
שלהם,  הלידה  חוויית  את  זוכרים  הם  כי  בלידה,  פעילים  משתתפים 
אל  נביט  אם  חייהם.  כל  אותם  שמלווה  חותם  בהם  מותירה  היא  וכי 
תוך עיניה הערניות והמבינות של תינוקת שזה עתה נולדה ולא קיבלה 
תרופות במהלך מסעה אל העולם, נראה בבירור כי היא אדם חושב. בלי 

לומר מילה, התינוקת מעבירה מסר: אני יודעת. 
פסיכולוגיה ְּפֶרה־נטלית )טרום־לידה( וֶּפִרינטלית )בסמוך ללידה( היא 
ענף מחקר המתמקד בהשפעות הסביבה על התינוק בעת התפתחותו 
ובמהלך הלידה. מחקר מתמשך שנערך כבר כמה שנים מנסה  ברחם 
ומן  חי  הוא  שבה  הסביבה  מן  מושפע  ברחם  תינוק  כמה  עד  לקבוע 

האופן שבו הוריו מתקשרים ביניהם ואיתו.
כל מה שהאם מכניסה לגופה עובר דרך השליה אל התינוק, והדבר 
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נכון גם לגבי רגשות. כשאנחנו מפנים לתינוק שטרם נולד אהבה, מוזיקה 
גם צד  יש לכך  ומשחקיות, אנחנו מחזקים את תחושת הביטחון שלו. 
כשהוא  בחדות  עולה  ברחם  תינוק  של  הדופק  קצב  כי  נמצא  שלילי: 
חשוף לצעקות, לרעשים מטרידים ולתסכול או סערת רגשות. שימי לב 

לסביבה ולחוויות שאת מספקת לתינוק שטרם נולד. 
יחד,  גם  ולתינוק  לאם  לב  תשומת  יקדישו  שהאבות  מאוד  חשוב 
לתינוק.  וגם  לאב  גם  לב  תשומת  להקדיש  בצורך  יכירו  ושהאימהות 
של  חזק  מסר  נולד  שטרם  לתינוק  שולחת  כזאת  הדדית  לב  תשומת 

ביטחון: זוהי משפחה אוהבת. 
בעקבות מחקריו של ורני ושל עמיתיו נמצא כי תינוקות ברחם מגיבים 
מכוונים  אהבה  ומשחקי  שונים  מסוגים  קשר  יצירת  מבחוץ.  לגירויים 

יכולה ליצור קשר חיובי במהלך ההיריון, בסמוך ללידה ואחריה. 
הממצאים מראים כי תינוקות בתוך הרחם מגיבים לתדרים, חיבוקים, 
קור,  חום,  אור,  מוזיקה,  קולות,  שיחות,  מעיכות,  חיכוכים,  טפיחות, 
לחיצות שנועדו לדמות את חוויית הלידה, הצקות, רעשים חזקים, קולות 

מן הטלוויזיה והומור. 
היו  ברחם  שהותם  בזמן  ולשירה  רכה  למוזיקה  שנחשפו  תינוקות 
רגועים יותר, שמחים יותר ומותאמים טוב יותר לחיים מחוץ לרחם. יש 
הטוענים שהם גם ישנים טוב יותר. תינוקות אוהבים לשמוע את קולם 
של הוריהם, ובעיקר כששרים להם. אימהות מדווחות שכששרו לתינוקן 
לתדרים  רגישים  התינוקות  עדינה.  בתנועה  הגיב  התינוק  שנולד,  לפני 

מוזיקליים. תדרים עדינים ומרגיעים משרים עליהם תחושת רווחה. 
ד"ר מיכאל לזארב, רופא ילדים רוסי, שם לב כי כשהורים מתקשרים 
עם תינוק שטרם נולד באמצעות מוזיקה, התינוק מגיב. לזארב מדגיש 
כי חשוב לעזור לתינוק להכיר צלילים מוזיקליים, הן לפני לפני הלידה 
והן אחריה. לזארב הגיע למסקנה שאם תקשיבי היטב לתינוק שברחמך, 

הוא יודיע לך אילו פעילויות וצלילים הוא מעדיף.
ה־37  שבשבוע  דיווחה  לזארב  של  במחקרו  הרוסיות  הנשים  אחת 
כיוון  באמצע  אותו  לעזוב  נאלצה  אך  רוק,  למופע  יצאה  להריונה 
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שהתינוק שלה בעט עד שהיא היתה צריכה להקיא. ֵאם אחרת דיווחה 
לנוע  החל  התינוק  שוחה,  שהיא  ודמיינה  לרחמנינוב  האזינה  שכאשר 
בתנועות מעגליות רכות. זוג אחר סיפר כי היה שקוע במריבה, והתינוק 
שלהם הגיב באופן שהבהיר להם שהוא לא מרוצה מהטונים בשיחה. 
נהנה  שהוא  חשה  שלה  לתינוק  אגדות  סיפורי  להקריא  שנהגה  אישה 

מהסיפורים לפי סוג התנועות שלו ברחם. 
שפיתחו  אימהות  כי  נמצא  זלצבורג  באוניברסיטת  שנערך  במחקר 
בדיבור  קשר  איתו  ויצרו  שבבטנן  לתינוק  חיבור  של  אמיתית  תחושה 
ובמשחק הביטו בגאווה רבה יותר על התינוק שלהן, וקיבלו את העלייה 
במשקלן בטבעיות, כחלק מהתפתחות התינוק. אבות שיצרו קשר עם 
התינוק כיבדו באותה מידה את גופה המשתנה של האם ואת ההתפתחות 
המתרחשת בתוכו. הם כיבדו את החיים שהתפתחו בתוך הרחם. באופן 
כללי, נרָאה כי ההריונות שלהם קלים יותר, וכך גם הלידות. הם התקרבו 
ללידה בביטחון וברוגע. אחרי הלידה, נראה ששני ההורים נקטו גישה 
הנאה,  יותר  הפגינו  ההורים  בתינוק.  הטיפול  כלפי  יותר  ומאוזנת  רכה 

אהבה וכבוד זה לזו ולתינוק. 
מוקדמות  לידות  פחות  נרשמו  רבים.  מיתרונות  נהנו  התינוקות  גם 
ופחות תינוקות שנולדו במשקל נמוך. דווח גם על יתרון ניכר ביכולת 
הלידה.  לפני  הוריים  רגשות  אליהם  שהופנו  תינוקות  של  החברתית 
בריאותם הכללית והעלייה במשקל היו טובות מאוד. הורי היפנוברת'ינג 
מספרים שהתינוקות שלהם ערניים באופן יוצא מן הכלל וכמעט אינם 

בוכים. 
הוא  לידה  לפני  הורות  של  ביותר  החשובים  היתרונות  אחד  לדעתי, 
שכאשר ההורים יוצרים קשר משפחתי אמיתי עוד לפני לידת התינוק, 
הם  אותה.  ולכוון  הלידה  את  לתכנן  אחריות  עצמם  על  מקבלים  הם 
כפי  בדיוק  העולם,  אל  במסעו  ולנוחותו  לביטחונו  לדאוג  מתחייבים 
לרחם.  מחוץ  מהמשפחה,  לחלק  יהפוך  כשהוא  לכך  מחויבים  שיהיו 
אני מאמינה שהורות לפני לידה מאמנת את ההורים בקבלת האחריות 

הנוספת שמגיעה עם הפיכתם להורים.
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שגרת  למעשה  מפתחים  שתינוקות  ידוע  כיום  צ'מברליין,  לדברי 
תרגילים גופניים משלהם, ומקיימים אותה במהלך שהותם ברחם. אם 
טבעי  הוריו,  להיות  שעתידים  ולאנשים  סביבו  לנעשה  מודע  התינוק 

שהוא יפרח במהלך יצירת הקשר עם האנשים שאיתם הוא חי.

המלצות להורות לפני לידה

גם התינוק 	   – יום  ותרגלי אותן מדי  למדי את טכניקות ההרפיה 
למוזיקה  מאזין  הוא  לכול,  מודע  שהתינוק  כיוון  לשלווה.  זקוק 

ולמשפטים המרגיעים יחד עם אמו.
ליטוף; 	  ליטוף,  חיכוך;  חיכוך,  נדנוד;  נדנוד,   – התינוק  עם  שחקי 

צביטה, צביטה; לחיצה, לחיצה )בעדינות כמובן(.
למלווה 	  הקריאה  לחומר  לב  )שימי  מודרך  בדמיון  השתמשי   	

וכן לתקליטור ההורות לפני  זה,  ולהרפיית הקשת בספר  הלידה 
לידה(.

לו משפטים מרגיעים, קראי 	  – אמרי  התינוק  אל  לדבר  המשיכי 
לו סיפורים מעוררים ברגש, חקי קולות של בעלי חיים, השמיעי 

קלטות לילדים.
כשאת באמבטיה, עסי את בטנך במים פושרים ושירי או דברי אל 	 

התינוק.
השמיעי מוזיקה מרגיעה – קולות ים, ציפורים, רוח, נגינת פסנתר 	 

רכה, גיטרה, מדריגל, חליל צד, נבל, קולות טבע וקולות בעלי חיים 
– כדי שהתינוק שלך יכיר את הצלילים הללו.

איתו 	  וליצור  התינוק  את  לברך  ומחברים  המשפחה  מבני  בקשי 
קשר. 

נסי להתבונן בעולם מנקודת מבטו של התינוק – עד כמה מיטיבים 	 
איתו הרעשים, הקולות, הגישות, הרגשות, המזונות, הטמפרטורות, 

האוויר והניחוחות המקיפים אותו?
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תרגילים ליצירת קשר לפני הלידה

הדיונים  הוא  היפנוברת'ינג  שיטת  של  החשובים  ההיבטים  אחד 
שטרם  התינוק  עם  אמיתי  קשר  ליצור  להורים  שעוזרים  והתרגילים 
לאופן  רגישות  להורים לפתח  עוזרות  אלו  בו. פעולות  ולהתאהב  נולד 
לבחון  להם  גורמות  קרובות  ולעתים  סביבתו,  את  תופס  התינוק  שבו 
על  משפיעים  ביניהם  והיחסים  הרגשית  רווחתם  חייהם,  סגנון  כיצד 

ההתפתחות הרגשית של התינוק ועל התחושה שהוא נאהב ובטוח. 
התרגילים בתקליטור ההורות לפני לידה של היפנוברת'ינג הם שיעורי 
עוזרים  הם  ההורים.  לשני  דימויים  לבניית  ואמצעי  ערך  יקרי  הרפיה 
לחיזוק הערך העצמי, ומשמשים גם למדיטציה ליצירת קשר עם התינוק. 
התרגולים האלה בדמיון מודרך יתגלו כאחת המתנות החשובות ביותר 

שתתני לעצמך ולתינוק. 
דרך נוספת לבסס קשר עם התינוק ולחקור את עולמו היא להשתתף 
בתרגילים הבאים. קוראים להם "להיות התינוק" )Baby the Be(, כיוון 
החיים  את  ולחוות  ברחם,  התינוק  עצמך בתפקיד  את  לדמיין  שעלייך 

מנקודת מבטו. 
נצלי את ההזדמנות ונסי לחשוב במהלך התרגיל כיצד התינוק שברחם 
כדי  לפעול  להתחיל  יכולה  את  וכיצד  הבאות,  לשאלות  להגיב  עשוי 

להעצים אצלו את התחושה שהוא נאהב ורצוי.

תרגיל "היי התינוק"

בעודה  ומאמצת  מקבלת  שהיא  מה   – תופסת  שלך  שהתינוקת  מה 
ברחם – הופך לחלק מהמהות ומהזהות שלה, ומעצב את האני המודע 

שמקבל ומחבק את עצמו ומכיר בערכו האמיתי. 
דמייני שאת התינוקת המתפתחת ברחם אמך, מאזינה לשיחות, חווה 
את סביבתך וסופגת רגשות ומצבי רוח מן הסובבים אותך. הרהרי במשך 
כמה דקות: כיצד את מרגישה בתור הילדה שתיוולד בקרוב למשפחתך?
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שתיוולדי 	  להבטיח  כדי  ההרפיה  בתרגול  הורייך  מבלים  זמן  כמה 
בלידה רגועה?

שאת 	  מרגישה  כבר  את  האם  ומבורכת?  רצויה  מרגישה  את  האם 
חלק מהמשפחה?

האם את מרגישה נאהבת? האם האנשים סביבך מדברים אלייך מדי 	 
יום באהבה? 

אילו מסרים את מקבלת מהדברים שנאמרים עלייך?	 
איך את מרגישה בנוגע לתקשורת של הורייך זה עם זו?	 
הם 	  תגדלי  שכאשר  בטוחה  את  האם  חיים?  הורייך  קצב  באיזה 

יקדישו לך זמן?
לאיזו אווירה את נכנסת – שלווה? אוהבת? דואגת? שמחה?	 
האם את בטוחה שיגדלו אותך באהבה ובסבלנות?	 
עד כמה רגוע העולם שמכינים לך? 	 
כמה נעימים ואוהבים האנשים שאיתם תחיי? 	 
שתיכנסי 	  כדי  הדרוש  כל  את  עושים  שהורייך  מרגישה  את  האם 

לעולם בעדינות?
האם הורייך מדברים באופן עדין ואוהב? 	 
האם כל תנועה שאת עושה מתקבלת בשמחה? 	 
אילו קולות / מוזיקה / רעשים סובבים אותך? 	 
לגדול 	  לך  שתעזור  ביותר  הטובה  התזונה  את  מקבלת  את  האם 

ולהתפתח ולהיות בריאה וחזקה?
האם האוויר שאת נושמת בריא? 	 
האם סביבתך וגופך נקיים מעשן, אלכוהול וסמים?	 
והדרכה כדי להפוך לאדם אהוב 	  האם את בטוחה שתקבלי עזרה 

ונאהב?
האם את בטוחה שהורייך יבינו אותך בזמן שתסתגלי לעולם החדש 	 

והמוזר הזה?
האם את בטוחה שתלמדי באמצעות הדרכה ולא באמצעות עונש?	 

בסביבת  משהו  לשנות  עלייך  האם  וחשבי:  שענית  בתשובות  הביטי 
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התינוק? האם אתם, כהורים, צריכים לחשוב על החלטות מסוימות או 
לאמץ אחרות? 

הנה כמה פעולות שיוכלו ליצור תחושה מתמשכת של ציפייה לתינוק:
כתבי לתינוק שלך מכתבים או נהלי יומן, והביעי את אושרך מכך 	 

לילדך  אותם  ותני  על המכתבים  כאן. שמרי  יהיה  הוא  שבקרוב 
בהמשך.

הצטלמי במהלך ההיריון, הן לבדך והן עם בן הזוג.	 
או 	  נוסף על המכתבים, הקליטי לתינוק שלך מסרים על קלטת 

על תקליטור.
צלמי את הלידה שלך בווידיאו, והוסיפי לסרטון מסר יום הולדת 	 

שיינתן לתינוק במהלך הלידה.
צלמי את האחים והאחיות של התינוק מדברים אליו, מאזינים לו 	 

או מספרים לו סיפור.
שתפי את האחים והאחיות בעיצוב חדרו של התינוק וצלמי אותם. 	 
ככל 	  משתנה  גופך  כיצד  המראות  תמונות  ובו  אלבום  הכיני 

שהתינוק גדל, וכן אירועים מיוחדים כמו ביקור של סבא וסבתא, 
ארוחת  או  טרום־לידה  נשכחים, מסיבת  בלתי  למקומות  טיולים 

צהריים של האם והתינוק.

לכל הלידות הטבעיות יש מטרה ותוכנית; מי יעלה על דעתו לקרוע 
את הגולם בזמן שהפרפר מגיח מתוכו? האם מישהו יעלה בדעתו לשבור 

את הקליפה כדי להוציא ממנה את האפרוח?
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בחירת הצוות הרפואי 
וסביבת הלידה

ללדת במקום קדוש? למה לא!
דמייני... 

מקום שבו כולם 
מכבדים אותך ואת העבודה 
שאת עושה במהלך הלידה, 

מדברים בשקט ונעים באטיות 
ובעדינות, 

מכבדים את הצורך שלך בספונטניות – 
לאכול, לשתות, להשמיע קולות, להסתובב, לבכות, לצעוק, לצחוק, 

מתייחסים אלייך ואל התינוק שלך כאל ישויות רגישות ומודעות לגמרי. 
הלידה היא אינטימית בדיוק כמו תינוי אהבים. 

לכן את זקוקה לפרטיות, לתמיכה ולרוך . 
הלידה אינה ספורט שצופים בו. 

בן זוגך אינו ה"מאמן". 
זהו המסע של חייכם, שלך ושל התינוק שלך, 

ואת לא  מוכנה להתפשר וללדת כפי שמקובל היום. 
 עליך לגלות עוד... על לידות בית... על מרכזי לידה... 

חלופות בטוחות לאפידורל... חפשי מיילדת... 
מצאי תומכת לידה או דולה  שתהיה איתך... 

הגני על התינוק שלך והעצימי את עצמך!
סוזן ארמס
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בחירת סביבת הלידה 

שבו  המקום  את  לבחור  כדאי  טבעית,  לידה  ללדת  ברצונך  אם 
נמצא הצוות הנכון וסביבת הלידה הנכונה. בישראל זו אחת הבחירות 

המשמעותיות ביותר שתעשי. להלן האפשרויות שלך:

חדרי לידה בבית החולים
בשנים  ביילודים.  ולטיפול  ללידה  מחלקה  יש  החולים  בתי  ברוב 
האחרונות בתי החולים נפטרו מהשלטים הישנים שהודיעו על מחלקת 
"צירים ויולדות" והחליפו אותם בשמות המרמזים על סביבה רכה יותר 
היחידות  את  להפוך  כדי  הושקעו  ומאמצים  רב  כסף  פחות.  ורפואית 
אך  העין,  את  מושך  אולי  וזה  יותר,  וביתיות  נוחות  למזמינות,  הללו 
כשאת בודקת את המקום לא כדאי להסתפק ברושם שעושה העיצוב. 
וילונות ומצעים יפים יוצרים אווירה נעימה ומראה ביתי, אך אנשי הצוות 
חביבות,  של  בגישה  להחזיק  שצריכים  אלה  הם  בלידה  המשתתפים 
זה אינו  רגילה לגמרי. אם  וראיית הלידה כחוויה  התמקדות במשפחה 
המצב – העיצוב איננו אלא לבוש מפואר לחלונות, ומסתיר את הציוד, 
במהלך  המרץ  במלוא  לפעולה  להיכנס  שעלולים  והמכשירים  הכלים 

הלידה. 
כשאת באה לסיור, בדקי אם יש סימנים לכך שהלידה נתפסת כאירוע 
האם  חולה.  כאל  אלייך  יתייחסו  למחלקה  ושברגע שתתקבלי  מסוכן, 
החדרים מלאים באינפוזיות ומוניטורים? האם הצוות נותן לך את הרושם 

של "אני האחראי כאן"?
בתי החולים שונים מאוד זה מזה בגישתם ללידה. יש מחלקות לידה 
הגיעו  מזמן  שכבר  מחלקות  ולעומתן  טהורה,  רפואית  בהן  שהגישה 
המיילדות  ולכן  ולתינוק,  לאם  יותר  בטוחה  טבעית  שלידה  למסקנה 
מתמחות בה ויודעות לסייע ולעודד כשצריך. בנוסף, בחדרי לידה רבים 
בארץ ובחו"ל ראו את גישת היפנוברת'ינג בפעולה ולכן ישמחו לשמוע 
שזו כוונתך, לעזור לך להשיג את השקט שאת צריכה ולתת אמון ביכולתך 
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לדעת מה טוב לך ולתינוקך. אמנם לא בכל מקום יש ג'קוזי בחדר או 
פופים נוחים, אך ייתכן שיהיו מיילדות נעימות וחמות המיומנות בקבלת 

לידה טבעית. זה חשוב לא פחות ואף יותר.
חדרים.  סוגי  שני  למצוא  תוכלי  החולים  בבית  היולדות  במחלקת 
וכד',   רפואי  מיכשור  חולים,  בית  מיטת  ובו  "רגיל",  חדר  הוא  הראשון 
והשני הוא חדר "טבעי". מראהו של החדר הטבעי משתנה מבית חולים 
אחד לאחר,  אך מה שחשוב לבדוק הוא האם בחדר כזה תלווה אותך 
החדר  מראה  האם  טבעית,  ללידה  הכשרה  שעברה  מיילדת  בהכרח 
נעים וביתי, האם יש בו עזרים היכולים להקל עליך בעת הלידה? ישנם 
בתי חולים המחויבים באמת ובתמים לרעיון הלידה הטבעית, לטיפול 
בריאות  שנשים  בתפיסה  ותומכים  ידידותית,  לב  ולתשומת  במשפחה 
הנושאות תינוקות בריאים יכולות ללדת ללא פרוטוקול "חירום". בחדר 
כזה לא ישכיבו אותך מיד במיטה או יחברו אותך למוניטור ואינפוזיה. 
סביר להניח שתבדקי רק ע"י מיילדת ולא ע"י רופא, אנשי הצוות שם 

נבחרים בקפידה כדי לתמוך במשפחות שבאות ללדת שם.
גבוה"  "סיכון  בקטגוריית  שאינן  למשפחות  מספקים  אלה  חדרים 
אווירה מרגיעה ותומכת, ועם זאת מאפשרים מעבר מיידי לחדר לידה 
רגיל, אם יש בכך צורך. זה יכול להיות יתרון, אבל גם חיסרון אם היולדת 

מוותרת לעצמה ברגע שהיא חווה קושי.
סיכוייך ללדת ללא התערבות גבוהים יותר  בחדר לידה "טבעי" מאשר 

במחלקה רגילה. .

מרכז לידה טבעי הנמצא בתוך בית חולים
 מרכז לידה כזה יהיה ממוקם מאוד קרוב למחלקת היולדות הרגילה, 
אך נפרד ממנה לגמרי. במרכז כזה יהיה בדר"כ צורך להרשם מראש, על 
מנת להבטיח הכרות מינימלית בין היולדות המגיעות למקום לבין צוות 
המיילדות. למרכזים אלה יש בדר"כ נהלים שונים מאשר הנהלים בחדרי 
הלידה הרגילים באותו בית חולים )מקלים יותר(, צוות המיילדות יהיה 
בעל נסיון רב בלידה טבעית ואמונה ביולדות. מרכז כזה מאפשר ליולדת 
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התמסרות גדולה ללידה הטבעית תוך קבלת עזרה וללא ההפרעות שיש 
בדר"כ במחלקה הרגילה. אחוז גבוה מאוד של יולדות )כ־85%( המגיעות 

ללדת במרכזים אלה, אכן יולדות שם.

בקהילה החרדית יש חשיבות רבה לכך שלידה לא תסתיים 
הלידות  מספר  את  מגביל  כזה  שניתוח  כיוון  קיסרי,  בניתוח 
חולים  בבתי  לכן  בלבד.  לארבע  ללדת  יכולה  אישה  שאותה 
המשרתים את הקהילה החרדית ניתנת לכך תשומת לב רבה. 
ביותר  הטובה  שהדרך  נוכחו  בארץ  כאלה  חולים  בתי  בכמה 
היא  הניתוח  לחדר  היולדת  את  הגוררים  מסיבוכים  להימנע 
לתמוך באפשרות של לידה טבעית, ובכך להקטין את שיעור 
מפנק  חדר  בהכרח  נמצא  לא  אלה  חולים  בבתי  הסיבוכים. 
הכולל ג'קוזי וכדומה, אך נמצא מחלקת יולדות שלמה שעברה 
הכשרה לתמיכה בלידה טבעית ומסורה מאוד לעניין, ואכן – 

אחוז הלידות הטבעיות בבתי החולים הללו גבוה יחסית.

ויליאם ומרתה סירס, מחברי "ספר הלידה", טוענים כי "כוח ההורים" 
החולים  בתי  ומנהלי  הלידה  צוותי  של  מודעותם  את  שהעלה  זה  הוא 
לבית  יתקשרו  ללידה  המצפות  משפחות  מיליוני  אם  היולדת.  לצורכי 
החולים שבחרו ויבקשו סביבה מותאמת וצוות מיילדות שתומך בלידה 
טבעית – זה יקרה. בבתי חולים רבים ברחבי העולם שיטת היפנוברת'ינג 
היא חלק מקורסי ההכנה ללידה, כי זה מה שביקש הציבור. עם זאת, 
הורים צריכים לדעת שגם בית חולים שמלמד לידה רכה בקורסי ההכנה 
צריכים  הורים  "שגרתיים".  הליכים  לעבור  מהזוג  לדרוש  עשוי  ללידה 
ככל  מוקדם  לכך  להתכונן  ועדיף  הזו,  העקביות  חוסר  על  להתריע 
וכן הורים אחרים  וצוות בית החולים,  האפשר. שאלו את צוות הלידה 
שילדו בו, אם המקום ידידותי למשפחות ומכיר ברעיון הלידה הטבעית.
התשובות  הצוות.  עם  ודברי  לידה  מרכזי  בכמה  בקרי  תוכלי,  אם 
זאת  עשי  החולים.  בית  של  הפילוסופיה  מהי  לך  יגלו  הללו  לשאלות 
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בהקדם: ייתכן שתרצי לשנות את התוכניות שלך בהתאם למה שתגלי. 
אל תחכי ללידה כדי לבדוק את הדברים האלה. 

כשאת מבקרת במקום, בקשי שאת הסיור תדריך מיילדת שמעדיפה 
למצוא  תוכלי   260 בעמ'  שונה.  יהיה  שתקבלי  הסיור  טבעית.  לידה 

רשימת שאלות מתאימה לסיור הרפואי.

מרכזי לידה עצמאיים
מרכזי לידה עצמאיים אינם קשורים בדרך כלל למרכז רפואי ומנוהלים 
רופאים.  או  מיילדות  אחיות  מקצועיות,  מיילדות  ידי  על  פרטי  באופן 
מרכזים אלה מספקים למשפחות שאינן בקטגוריית סיכון גבוה אווירת 

"בית רחוק מהבית". 
לידה טבעית.  ומעודדים  עוסקים  הלידה העצמאיים  מרכזי  בישראל 
ורכה,  טבעית  בלידה  התומכים  לרופאים  או  למיילדות  שייכים  הם 
שמדובר  כיוון  לבם.  בכל  בכך  התומכים  צוות  אנשי  ידי  על  ומנוהלים 
פרטי.  באופן  נותנים  על השירות שהם  יש לשלם  במרכזים עצמאיים, 
יכול  פרטי,  בריאות  ביטוח  או  חולים משלים  קופת  ביטוח  לך  יש  אם 
זה באופן חלקי. חלק מהמדינות שיש  יכסה תשלום  להיות שהביטוח 
בהן שירות בריאות ציבורי כוללות את האפשרות הזאת בחבילת ביטוח 

ההיריון.
הם  טבעית.  לידה  מרכזי  בהכרח  אינם  הברית  בארצות  לידה  מרכזי 
מעסיקים בדרך כלל גם רופאים לצורך ייעוץ בנסיבות מיוחדות, וככל 
הנראה יאפשרו לך ללדת ללא התערבות, אף כי  בעלי המקום עשויים 
בתי  מאשר  אגרסיביים  פחות  מעט  רק  להיות  או  רכה  בלידה  לתמוך 
חולים אחרים. שאלי את הצוות במרכז הלידה את אותן שאלות שהצגת 
בבית החולים. כיוון שמרכזי הלידה פונים לנשים בריאות בעלות הריונות 
בסיכון.  להיריון  הנדרש  במכשור  להצטייד  צריכים  אינם  הם  תקינים, 
לידה במרכז לידה היא בטוחה, ובארצות הברית היא עולה הרבה פחות 

מאשר לידה בבית חולים. 
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לידת בית
טובה.  היא אפשרות  בית  לידת  רגיל,  בהיריון  בריאה,  אישה  אם את 
והחדרים  הריחות  החפצים,  בין  בביתך,  להישאר  תוכלי  בית  בלידת 
המוכרים לך.לא תצטרכי להיטלטל באמצע הלידה למקום אחר ותהיי 

חופשיה לגמרי ללדת בדרכך. 
חלק  הבית.  לידות  את  סובבים  מוטעה  ומידע  אי־הבנות  של  שפע 
מהמיתוסים, למשל, הם כי לידת בית היא מסוכנת ולידות בבית החולים 
אחיות  או  רופאים  כמו  מוכשרות  אינן  בית  מיילדות  וכי  בטוחות,  הן 

מיילדות. 
מקיפים  מחקרים  מדעי.  מחקר  על  מבוססים  אינם  אלו  מיתוסים 
שנעשו לאחרונה באיסלנד, בריטניה, קנדה והולנד מראים כולם כי לידות 
בית בטוחות לפחות כמו לידות בבית חולים, אם לא יותר. מחקר שנערך 
בבריטיש קולומביה שבקנדה בידי ארגון הרופאים הקנדי CMAJ  השווה 
את מידת הבטיחות של לידות בית עם זו של לידות בית חולים. התוצאות 
הראו כי אחוז תמותת האמהות בלידה נמוכים מאוד והם נותרו ללא שינוי 
בלי קשר למקום הלידה המתוכנן.  אבל התוצאות הראו גם כי לנשים 
שתכננו לידת בית היה סיכוי נמוך בהרבה להסתבכויות ולהתערבויות 
וסיכוי נמוך בהרבה להגיע לניתוח קיסרי. גם  רפואיות במהלך הלידה 
יילודים שאמותיהן תכננו לידת בית נמצאו בסיכון נמוך לתחלואה לפני 

ואחרי הלידה, בהשוואה ליילודים שאמותיהן תכננו לידת בית חולים.2
ארגון הבריאות הבריטי  NICE של  קלינית  המכון הלאומי למצוינות 
הלידה.  מקום  בחירת  בנושא   2014 בשנת  חדשות  הנחיות  הוציאה 
ההנחיות מציינות כי יש להסביר לנשים הנמצאות בסיכון נמוך כי לידת 
בית היא אפשרות בריאה ובטוחה עבור האם והיילוד. ההנחיות מבוססות 
לידה  לידות שהתקיימו בסביבות  70 אלף  על מחקרים שכללו כמעט 
מכל הסוגים. ההנחיות ממליצות על לידות בית ועל לידות במרכזי לידה 
כי אלה אפשרויות טובות ללידה  וקובעים  ידי מיילדות  המנוהלים על 

http://www.cmaj.ca/content/early/2009/08/31/cmaj.081869.short  2
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בריאה ורכה.3 לאור הידוע כיום, נשים יכולות לתכנן לידות בית באמונה 
ובביטחון.

דבר נוסף שאינו ידוע ברבים הוא שברוב המדינות נדרש כי מיילדות 
אותו  את  יחזיקו  בית  בלידות  המשתתפות  מיילדות   אחיות  או  בית 
יותר  המיוחדות השכיחות  בנסיבות  לטיפול  ותרופות המשמשים  ציוד 

המתרחשות בבתי חולים, אף כי הצורך בהם נדיר מאוד. 

בחירת צוות להיריון ולידה
בין שאת בתחילת ההיריון ובין שמועד הלידה כבר קרוב, כעת עליך 
לוודא שהאדם או האנשים שאת מזמינה ללידה שלך תומכים בדעותייך 
ויביאו איתם את ההבנה, הטיפול והסבלנות הנדרשים ללידה שמתפתחת 
באופן טבעי. לא כדאי להסתפק בתקווה שהצוות שיגיע לחדר הלידה 

יחשוב כמוך. אל תשאירי זאת ליד המקרה.
איך תבחרי את הצוות ואת המקום המתאים? היזכרי בהחלטות אחרות 
האסטרטגיות  את  ובחני  מומחים,  לבחור  צריכה  כשהיית  שקיבלת 
שנקטת בקבלת ההחלטה הסופית. אם את מארגנת אירוע גדול ורוצה 
צילום חי בזמן האירוע, האם תשכרי את הצלם הראשון שתפגשי, גם 
אם הוא מצלם רק דיוקנאות מבוימים? אם את בונה בית, האם תבחרי 
קבלן שיש לו אג'נדה משלו – מישהו שלא מקשיב לך או מתייעץ איתך 
בנוגע  להעדפות ולרעיונות שלך? האם תתכנני חופשה בלי לברר שום 
דבר על המלון שתתאכסני בו? אם את רוצה שברולט מסחרית אדומה, 
ותיקני אופל משפחתית כחולה?  ג'נרל מוטורס  האם תיכנסי לסוכנות 
אין ספק שהתשובה לכל השאלות הללו היא "לא" החלטי, הגם שאלו 

אינן החלטות משנות חיים. 
ההכנה ללידת התינוק חשובה יותר מכל החלטה גדולה אחרת בחייך. 
את פשוט לא יכולה להתפשר. כפי שאומר ד"ר לורן קמבל מניו יורק, 
התומך בהיפנוברת'ינג, "לידה היא המחסום האחרון העומד בפני האישה 
שהיא  כפי  ללדת  חופשייה  להיות  צריכה  אישה  החופש.  אל  במסעה 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/chapter/1-recommendations  3
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בוחרת." את החופש הזה תוכלי להשיג רק אם תיקחי אחריות ותוודאי 
כמה  לך  יש  בהם.  ותומכים  חלומותייך  את  מכבדים  סביבך  שאנשים 

אפשרויות, ועלייך לזהות אותן.
ברעיון  תומכים  שכבר  ומקומות  מטפלים  עם  החיפוש  את  התחילי 
העומדות  האפשרויות  מהן  ללמוד  מתחילה  כשאת  טבעית.  לידה  של 
לרשותך, הקשיבי לחברות שעברו חווית לידה טובה, ולימדי מהן. בעת 
סיורים בחדרי לידה שונים שאלי שאלות רבות )רשימת שאלות לסיור 
260, למפגש עם מיילדת בית – ראי  2 בעמ'  בחדר לידה – ראי נספח 
שאלות בנספח 3 עמ' 263(, אל תתייעצי רק עם חברות שרוצות בטובתך 
בעצתן,  ולשמוע  להסתכן  יכולה  אינך  קשות.  לידות  על  מספרות  אך 
ולקוות שהצוות שהן בחרו או שכרו, שדוגל בהתערבות, לא יבקש לנהל 

את הלידה שלך ולשלוט בה באמצעות זירוזים ותרופות. 
בזמן  בהן  לעמוד  נדרשים  רפואה  שאנשי  הקפדניות  הדרישות 
לימודיהם הן אמנם ערובה לכך שרובם כשירים באותה מידה לטפל בך, 
אך לא כולם רואים את הלידה באותו אופן, ולכן אין זה מפתיע להיווכח 
ואילו  ל־30%,  יגיע  הקיסריות  הלידות  אחוז  מסוימים  חולים  בבתי  כי 
סטטיסטיקות  ל־85%.  אפילו  הטבעיות  הלידות  שיעור  יגיע  באחרים 
הלידה של הרופאים או חדרי לידה אלו משקפים בוודאי את האמונות 
והדעות של אותו בית חולים, מרכז לידה, רופא או מיילדת. שימי לב 
לפרטים האלה כשאת נפגשת עם מיילדות ורופאים, ובסיורים שתערכי 

בחדרי הלידה לפני הלידה, ולא חודשים אחר כך. 
במקרים רבים משפחות אינן יודעות מה השקפתו של הרופא שלהן 
לגבי ניהול הלידה ומהם הנהלים במקום הלידה, עד לרגע שבו התינוק 
כבר עומד להגיע, או עד שעולה ההצעה הראשונה להתערבות או זירוז. 
לידה,  חדרי  בכמה  סיירת  שכבר  ובין  החיפוש  את  התחלת  שרק  בין 
לידה שונים, חשוב שתדעי למה  או ראית מרכזי  נפגשת עם מיילדות 

לצפות בעת הלידה. אלה נושאים שצריך לדבר עליהם. 
כשאת מדברת עם מטפל שהשקפתו על לידות שונה משלך, מוטב 
שלא תישמעי כאילו את מנסה לכפות עליו משהו או לשנות את דעתו 
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בנוגע ללידה. נוכחותך במרפאה אינה אמורה לקרוא תיגר על דעותיו של 
המטפל או ליצור עימות. שאלי את השאלות בנימוס ובאדיבות. מטרתך 
אין  היפנוברת'ינג  בגישת  הבחירה  כדעתך.  למצוא מטפל שדעתו  היא 
פירושה שעלייך לריב עם אנשי הרפואה או לשנות את הגישה שלהם מן 
היסוד. אנחנו מקווים, כמובן, שאם יזדמן להם לראות לידה טבעית, הם 

ישנו את דעתם בעצמם.

בחרו  שלה  מהמטופלות  שרבות  אחת  מיילדת  רופאה 
ללדת בעזרת השיטה שלנו שינתה את דעתה והחלה לתמוך 
בהיפנוברת'ינג. כשהגיע זמנה של ד"ר פטרישיה קאלבו, רופאה 
מפורט לודרדייל שבפלורידה ללדת את תינוקה הראשון, היא 
בחרה בהיפנוברת'ינג – מסלול שאותו לא למדה בבית הספר 
לרפואה. ד"ר קאלבו מאמינה שרופאים צריכים להיות פתוחים 
לשיטות עדינות ורגועות, כל עוד הן בטוחות. לדבריה, בלידה 

שלה היא נהנתה מהטוב שבשני העולמות.

הנה כמה טיפים מועילים למציאת צוות הלידה הנכון:
 	 – לידה  רופא, מיילדת או מקום   – חפשי עד שתמצאי מטפלים 

שיכבדו את בקשותייך להימנע מהתערבויות פולשניות, בדיוק כפי 
וההליכים  זוגות שמבקשים להשתמש בכל הטכנולוגיה  שיכבדו 

האפשריים. 
אם כבר בחרת מטפל ועדיין אינך בטוחה שקיבלת את ההחלטה 	 

הנכונה, הגני על עצמך ועל התינוק שלך ודברי על העדפותייך כבר 
מההתחלה ולעתים קרובות. אם הדיון אינו מרגיע את חששותייך, 
יותר  עליך  שישרו  מיילדת  או  רופא  של  שירותיהם  את  חפשי 

ביטחון.
אם חשוב לך שהמטפל שיבצע את מעקב ההיריון, ישתתף בלידה, 	 

שקלי לשכור מיילדת פרטית או מיילדת בית, רופא מיילד פרטי, 
או במדינות מסוימות רופא/ת משפחה שמתמחה במיילדות, או 
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רופא/ה המתמחה בנטורופתיה מיילדותית. מטפלים אלה יספקו 
לך טיפול פרטני על פי מידותייך, והם גם משתתפים בדרך כלל 

בלידות של הזוגות הנמצאים בטיפולם.

אחד  היה  המפשייר  שבניו  ממנצ'סטר  גולדנר  וויין  ד"ר 
הרופאים המיילדים הראשונים שהיו עדים ללידת היפנוברת'ינג. 
"הייתי קם כל לילה כדי להשתתף בלידה כזו," אמר ד"ר גולדנר. 
הוא ועמיתיו עושים זאת לא פעם. הם סבלנים ומכבדים את 

בקשות ההורים. 
נוהג לשבת  אחד הרופאים בארץ, המיילד גם בלידות בית, 
הוא  מחכה.  הוא  צורך  בו  שאין  זמן  כל  ולהאזין.  אחר  בחדר 
אינו  הוא  לצפות.  מלבד  דבר  עושה  אינו  כי   בגלוי  מצהיר 
ודוגמה לאדם שמבין את   – "מיילד" אלא "משתתף בלידות" 
מן  "לעמוד   –  obstare  ,obstetrics( מיילדּות  המילה  שורש 
הצד"(. סגנון המיילדות שלו מזכיר לי את המשל המשווה את 
ימהר  יציל אדם מטביעה, אך לא  הוא  מלווה הלידה למציל: 
להתערב אם אותו אדם שוחה היטב, כיוון שההתערבות עצמה 

עלולה להפריע לשחיין ואפילו לסכן אותו. 
והם  ואכפתית,  עדינה  נפלאה,  גישה  יש  רבים  לידה  למלווי 

אוהבים נשים, תינוקות ולידות. אל תתפשרי על פחות מכך.

גם במצב אידיאלי, ייתכן שתצטרכי להזכיר לרופא/מיילדת שוב ושוב 
שאת מתכננת להשתמש בארגז הכלים של גישת היפנוברת'ינג. דברי על 
העדפות הלידה שלך בגלוי כבר מההתחלה, אבל נסי לא לנדנד. רופאים 
לפעמים  רבות.  משפחות  פוגשים  והם  עסוקים  אנשים  הם  ומיילדות 

עליהם לקבל תזכורת עדינה. 
נרתיקית,  תהיה  הבאה  שהלידה  רוצה  ואת  קיסרי  ניתוח  עברת  אם 
קיסרי  לאחר  נרתיקית  לידה  ללדת  בהחלט  אפשר  כי  זכרי 
קורס  זאת.  לעשות  אותך  שיעודד  רופא  וחפשי   ,)VBAC  – )לנל"ק 
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היפנוברת'ינג טוב במיוחד ללנל"ק, ויעזור לך להעלות למודעות חששות 
או ספקות שיש לך ולטפל בהם. בנוסף לטכניקות ההיפנוברת'ינג, בחירת 
יכולה לעזור לבנות את הביטחון העצמי  הרופא או המיילדת הנכונים 

שלך.
יש מטפלים שמעולם לא ראו לידת היפנוברת'ינג, אבל יש להם ראש 
ולא  כהזמנה  אותן  תציגי  אם  בבקשותייך  ולתמוך  ישמחו  והם  פתוח 
כדרישה. רבים אפילו ייהנו להיזכר מדוע בחרו בתחום המיילדות לפני 

ששקעו בשגרה קדחתנית. הם שם; את רק צריכה למצוא אותם.

מהן האפשרויות שלך? 

בבחירת הצוות הרפואי יש כל מיני אפשרויות. הקשיבי ללבך וחשבי 
מה את רוצה בלידה כדי שתרגישי  שלמה עם ההחלטה שקיבלת. כל 
והן מבחינת  הן מבחינה בריאותית  לגיטימיות,  הן  האפשרויות הבאות 

הנוחות.

מיילדות

מיילדת בית
בישראל מיילדת בית מוסמכת היא מיילדת שלמדה מיילדות בבית 
ספר לאחיות, עברה בהצלחה מבחני הסמכה ועבדה לפחות שלוש שנים 
כבר  היולדת  עם  בקשר  נמצאת  היא  חולים.  בבית  מוכר  לידה  בחדר 
לביקורי  ומגיעה  בלידה  נוכחת  היריון,  מעקב  מבצעת  ההיריון,  משלב 
בית לאחר הלידה. המיילדת מגיעה עם כל הציוד הנדרש ללידה, כולל 
ציוד לשעת חירום. בחלק מבתי החולים מאפשרים ליולדת בית שמגיעה 

לבית החולים להמשיך לקבל טיפול ממיילדת הבית שאיתה באה
במסלולי  שהוכשרו  מיילדות  של  תנועה  בישראל  החלה  לאחרונה 
לימוד שאינם מוכרים על ידי משרד הבריאות. מיילדות אלו בחרו ללמוד 
תחילה מיילדות במקום ללמוד תחילה סיעוד. היות שתעודת ההסמכה 
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שלהן עדיין איננה מוכרת על ידי הממסד, הן אינן עובדות בבתי חולים. 
חלקן מלוות לידות כדולות וחלקן עובדות כמיילדות בית. כולן מספקות 

שירותי מעקב היריון בדגש טבעי־פיזיולוגי.

מיילדות בית חולים
בישראל רוב תהליך מעקב ההיריון נעשה במסגרת מערכת הבריאות 
הציבורית, על ידי רופאים/ות ואחיות. נשים המבקשות שמיילדת תהיה 
אחראית על מעקב ההיריון שלהן יכולות למצוא מיילדת בית פרטית. 
בישראל, כמו באנגליה, המיילדות מקבלות את מרבית הלידות כל עוד 
לראשונה  היולדת  את  תפגוש  המיילדת  נמוך.  בסיכון  מוגדרת  הלידה 
בחדר הלידה ותלווה אותה לכל אורך המשמרת שלה. בסוף המשמרת 
במהלך  אחת  ממיילדת  יותר  שתפגשי  שייתכן  כך  תתחלף,  המיילדת 
ואופי  החולים  בית  מדיניות  לפי  משתנה  המיילדת  נוכחות  הלידה. 
רופא  להביא  ניתן  החולים  לחלק מבתי  רגיל.  או  טבעי   – הלידה  חדר 
פרטי בתשלום, או לשלם למיילדת פרטית. אחת המיילדות בצוות בית 
החולים, שתהיה צמודה ליולדת לכל אורך הלידה. מיילדת כזו תקשיב 
לרצונותייך ובדרך כלל תסכים שלא "לנהל" את הלידה, אלא אם עולה 
צורך רפואי. גם עניין זה יכול להשתנות בהתאם לפילוסופיית הלידה של 

כל אחת מהן. 
בחלק מבתי החולים המיילדת תעבוד מול יולדת אחת או כמה יולדות, 
היולדות  כל  עם  יעבדו  המחלקה  מיילדות  כל  החולים  מבתי  ובחלק 
היות  רגיל(.  או  )טבעי  החדר  ובאופי  החולים  בבית  תלוי   – במחלקה 
שהלידה היא עניין אינטימי, עדיף כמובן שתכירי את המיילדת שנכנסת 

לחדר ובודקת אותך במקום להסתגל כל פעם למיילדת אחרת. 
בארצות הברית, מיילדת בית מקצועית ומוסמכת היא מיילדת מורשית 
 .)NARM( שמחזיקה ברישיון מטעם האגודה הארצית למיילדות מורשות
היא אחראית על מעקב ההיריון, עורכת ביקורים אחרי הלידה, ומשמשת 
כתומכת הלידה העיקרית שלך. יש מקומות – למשל באזורים מסוימים 
משתתפות  מורשות  מיילדות  שבהם   – בריטניה  רחבי  ובכל  בקנדה 
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בלידה בבית החולים או בבית. במדינות רבות המיילדת נדרשת על פי 
חוק להביא עימה את כל הציוד והתרופות הנדרשים לנסיבות מיוחדות. 
בארצות הברית, אחות מיילדת מוסמכת השלימה את לימודיה כאחות 
מוסמכת, לרוב עבדה במחלקת היולדות בבית חולים והתמחתה שנה 
או יותר בלימודי מיילדות מיוחדים, הדומים לאלה של מיילדת מוסמכת. 
למיילדות אלה יש הכשרה רפואית יותר, כיוון שהן בדרך כלל עובדות 
מקבלות  מיילדות  אחיות  עצמאיים.  לידה  במרכזי  ו/או  חולים  בבתי 
הסמכה מהמכללה האמריקנית לאחיות מיילדות. סביר להניח שאחות 
מיילדת תפגוש אותך בכל אחד מהביקורים לפני הלידה, תשתתף בלידה, 

וגם תבוא למעקב בששת השבועות של משכב הלידה. 
אם את בריאה, ההיריון שלך בריא ואת מצפה ללידה רגילה, מיילדת 
היא אפשרות טובה, שכן המיילדות עובדות בשיתוף פעולה עם רופאים 
אבל  שונה,  היא  מיילדת  כל  רפואית.  התערבות  דורשת  הלידה  כאשר 
את  אם  בהם.  ותומכות  להורים  מקשיבות  פתוחות,  הן  כלל  בדרך 
שוקלת לידת בית ומחפשת מיילדת מוסמכת, כדאי שתבדקי היטב את 
התעודות שלה, כיוון שהתקנות משתנות ממדינה למדינה. לכל מדינה 
חוקים שונים הנוגעים לתנאים הדרושים ללידת בית )כגון היריון בסיכון 
נמוך, מרחק מסוים מבית החולים וכד'(. אם יש לך היריון בסיכון, סביר 

שתצטרכי לבחור מיילדת המשתתפת בלידות בבית חולים.

בשלושת הביקורים האחרונים שערכתי באנגליה כדי להעביר 
הסמכה בשיטת היפנוברת'ינג, גיליתי גישה שונה לגמרי כלפי 
לידה. מעניין לבחון את הגישה כלפי מיילדּות ולידה בבריטניה. 
והן  בלידה,  העיקריות  המטפלות  הן  בבריטניה  המיילדֹות 
מחויבות חוקית לטפל באם בכל מקום שבו היא רוצה ללדת. 
בתחילת שנות התשעים קבע בית הנבחרים הבריטי כי נותני 
השירות הרפואי לנשים יתמקדו בצורכי האימהות היולדות, וכי 
השירותים לנשים יתוכננו בהתאם לצורכיהן – ולא להפך. כמה 

מרענן!
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אם את מתגוררת בבריטניה, בישראל או בכל מדינה אחרת שבה פועל 
)שירות בריאות ציבורי NHS(, המיילדת שלך יכולה להיות אחת מכמה 
מיילדות במשמרת. המיילדות בבריטניה עובדות עם שירות הבריאות 
המיילדת  תקינים.  ולידה  היריון  שעברו  נשים  ומיילדות  הציבורי, 
ותערוך  בה  תשתתף  הלידה,  לפני  רפואיות  בדיקות  תערוך  בבריטניה 
יודעות להבחין  יום לאחר הלידה. המיילדות   28 גם את הביקורים עד 
הן  לרופא, אף שהמטופלות  ולהפנות את המטופלות  במקרים חריגים 
בדרך כלל נשים בריאות בקטגוריית סיכון נמוכה. במערכת רפואית זו, 
ורוב  ממיילדות,  ליווי  לקבל  יכולות  תקין  היריון  בעלות  בריאות  נשים 
הנשים כלל אינן צריכות לראות רופא. בהולנד, מיילדות מלוות כמעט 

שלושה רבעים מהלידות. 

אחת האימהות בקבוצה שלי ילדה את התינוק הראשון שלה 
בבית, שבועיים בלבד לאחר שסיימה את קורס ההכנה ללידה 
איתי. כשהצירים התחילו היא התקשרה למיילדת הבית שתבוא 
המיילדת  מאוד"!  מוזרות  הרגישה "תחושות  כי  אותה,  לבדוק 
נשארה איתה במשך שעה, וכיוון שלא הצליחה לזהות מתי יש 
צירים, ביקשה מן היולדת ללחוץ את ידו של בעלה בכל ציר. 

הגיעה  שהמיילדת  עד  כך,  כל  רגועים  היו  והאם  התינוק 
להם  להניח  החליטה  היא  פעילה.  לידה  כאן  שאין  למסקנה 
לכמה שעות וביקשה שיקראו לה אם תהיה התקדמות. האם 
שאלה, "לפני שאת הולכת, תוכלי רק  לומר לי אם זה נורמלי 
לבדוק,  חייבת  היתה  המיילדת  הזה?"  בשלב  לדחוף  שארצה 
נראה  כבר  ושהראש  מלאה  בפתיחה  נמצאת  שהאם  וגילתה 
בן  אל העולם מנשימותיה  הגיח  כך  אחר  דקות  עשרים  לעין! 

יפהפה. 
לאם  אמרה  היא  ללכת,  עמדה  כשהמיילדת  יותר,  מאוחר 
כזה.  דבר  ראיתי  לא  מימיי  "שמעי,  והערנית:  הגאה  הנרגשת, 
אין ספק שנועדת ללדת תינוקות." האם ענתה: "כן, אני אישה!"
ונסה, ויילס, בריטניה
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בארצות  לאחיות  בדומה  במשמרות,  עובדות  בבריטניה  המיילדות 
הטיפולים  לכל  אחראיות  שהמיילדות  היא  הדבר  משמעות  הברית. 
והמעקב לפני הלידה, וייתכן שתפגשי מיילדת אחרת בכל ביקור. חלק 
מארגוני הבריאות בבריטניה מציעים טיפול על ידי צוות של מיילדות: 
 – שאחריו  החודשים  ושלושת  ההיריון   – הלידה  בשנת  הזאת,  בשיטה 
האישה מטופלת בכל פעם על ידי מיילדת אחרת, ואחת מהן גם תשתתף 

בלידה שלה.  
כללית,  עם מרפאה  עובדות  קהילתיות  מיילדות  שיטה אחרת, שבה 
נקראת "דומינו". המיילדות אחראיות לטיפול כולו, מלוות את היולדת 
לחדר הלידה ונשארות איתה בלידה. העניין בלידה טבעית גדל והולך, 
ואיתו כמות המחקרים המראים כי לאימהות בסיכון נמוך עם הריונות 
תקינים מוטב ללדת בבית. מיילדות קהילתיות מחויבות לטפל באישה 

בביתה אם זה רצונה, ורבות מהן תומכות בכך. 
בבריטניה אפשר לבחור מיילדת עצמאית במרפאה פרטית. מיילדות 
פרטיות מקבלות הכשרה ממערכת הבריאות הציבורית וחייבות לעמוד 
בתקניה. רובן תומכות בלידה טבעית ומעודדות שימוש בבריכת לידה 

ובהומיאופתיה ליצירת חוויה טובה יותר. 

רופאים
רופאים מיילדים )ob/gyn( למדו בבית ספר מוכר לרפואה והשלימו 
ובמיילדות.  בגינקולוגיה  מתקדמים  לימודים  של  שלוש  עד  שנתיים 
גינקולוגיות  בעיות  ואבחון  בגילוי  המתמחים  מיומנים  מנתחים  הם 
ומיילדותיות הדורשות הליכים מיוחדים וכן בטיפול בהן, ונקראים כאשר 
סביר  לפיכך,  ניתוחי.  הליך  או  מומחה  רופא  דורשות  בלידה  הנסיבות 

להניח שהם פוגשים נשים רבות בהיריון בסיכון גבוה. 
בישראל, רופאי קופת חולים או אחיות טיפת חלב אחראים למעקב 
הם  החולים  בית  רופאי  ה־40,  36–40. אחרי השבוע  עד שבוע  ההיריון 
האחראים להמשך המעקב ולקבלת החלטות בנוגע להתערבות רפואית 

בסוף ההיריון, במהלך הלידה ואחריה.
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גם  אך  רופא/ה.  נרשמת באישור  הלידה  כל תרופה שניתנת במהלך 
מידת מעורבותו של  רופא/ה בלידה משתנה, ותלויה מאוד באופי חדר 
הלידה. אם שמגיעה לחדר לידה טבעי כלל אינה פוגשת רופא, מלבד 
בתהליך הקבלה במיון יולדות. בכמה בתי חולים רופאים נכנסים לחדר 
לחדרי  נכנסים  רופאים  ובאחרים  בסיכון,  מוגדת  הלידה  אם  רק  לידה 
אחר  מקרוב  ועוקבים  עצמם,  את  להציג  כדי  משמרת  בכל  הלידה 

התפתחות הלידה. 
רופא/ת  אצל  למעקב  חוזרות  נשים  הלידה  לאחר  שבועות  כשישה 

הנשים בקופה.
אם את רוצה ללדת עם רופאה מסוימת, תצטרכי ללדת בבית החולים 
שבו היא עובדת, לקוות שהיא תהיה במשמרת בזמן הלידה או לשלם 
באופן פרטי. ליווי פרטי אפשרי רק בבתי חולים פרטיים. יש גם רופאים 

שמיילדים בבית.

בארצות הברית הרופאים המיילדים פוגשים נשים הרות לצורך מעקב 
להם  ואין  העיקריים,  הלידה  מלווי  הם  הלידה.  לפני  טיפול  או  היריון 
צורך בגיבוי ממנתח אחר, מלבד במקרים נדירים או חריגים. אם הרופא 
באופן  יבצע  להניח שהוא  או עם שותפ/ים, סביר  לבדו  עובד  המיילד 
אישי את הבדיקות והטיפול במהלך ההיריון, לפני הלידה ואחריה, וללא 

ספק יהיה זה שישתתף בלידה שלך.
אם את שוקלת לפנות לאגודת רופאים גדולה או לארגון אחר המעסיק 
עוזרי רופא או אחיות לביצוע מעקב היריון, סביר מאוד להניח שבלידה 
האגודה  מרופאי  אחד  שכל  היות  פגשת.  לא  שמעולם  אדם  ישתתף 
יכול להיות המלווה העיקרי בלידה, חשוב שכל אחד מהם יהיה מודע 
לרצונך ללדת לידה טבעית. אם אינך רוצה להסתכן ולהיות מופתעת או 

מאוכזבת ביום הלידה, קבעי פגישות עם כל הרופאים באגודה. 
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חולים  בבית  גדול מלידה  יולדת שהביעה חשש  לי  "זכורה 
בשיטת  הכנה  שעברו  שפגשנו  הראשונות  היולדות  )אחת 
הקודמת  והחוויה  השנייה,  לידתה  היתה  זו  היפנוברת'ינג(. 
הותירה עליה את חותמה. היא פחדה שלא יהיו קשובים לה, 
שיפריעו לה להתכנס פנימה ויבדקו אותה בדיקות פולשניות. 

מסיבות טכניות, לידת בית לא באה בחשבון.
היא בחרה ללדת איתנו. מצא חן בעיניה השילוב של המים 
של  השילוב  אותה.  מרגיעים  תמיד  מים  לדבריה  כי  בלידה, 

היפנוברת'ינג ומים נראה לה מושלם! 
וכך היה – היא הגיעה אלינו עם בן זוגה לפנות בוקר, נינוחה 
מאחר  קטן.  חיוך  מין  עם  ומרפה  נושמת  בצירים,  ומחויכת, 
פתיחה  באיזה  יודעים  לא  אנחנו  אותה,  בודקים  לא  שאנחנו 
היא. מה שראינו כלל לא היה דומה ליולדות שאנחנו מכירים. 

בכלל לא היינו בטוחים שהיא באמת בשלב פעיל.
בשלב מסוים היא ביקשה להיכנס לבריכת הצירים, ושאעשה 
הרחם  את  רואה  אני  במים(.  טיפול  )טכניקת  ג'הארה  לה 

מתכווץ, ונדהמת לראות את היולדת  פשוט רפויה ונושמת! 
הצירים היו די תכופים, וברגע אחד היא עצרה אותי ואמרה 
שהיא  כאילו  מטה,  כלפי  יורדת  שהתינוקת  מרגישה  שהיא 

צריכה לשירותים.
את  לבדוק  לה  הצעתי  הלידה.  לבריכת  שנעבור  הצעתי 
עצמה ולהרגיש אם היא מגיעה לראש. היא הראתה לי באצבע 
את המרחק של הראש מפתח הנרתיק – אולי 2 סנטימטרים 
מהפתח! היא היתה בתוך בריכת הלידה על הברכיים, ומולה בן 

זוגה, מלטף. שניהם רגועים.
תיכף  שהיא  האמין  לא  הוא  לחדר.  להיכנס  לאילן  קראנו 

יולדת, ואז זה פשוט קרה!" 
טל הלוי
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מכילות  היפנוברת'ינג  בשיטת  הכנה  שעברו  יולדות  "אותן 
כך  כל  הן  לעתים  וברכות.  בשלווה  הלידה  את  כלל  בדרך 
שלוות עד שזה מטעה, קשה לנו לדעת באיזה שלב בלידה הן 

נמצאות." 
ד"ר אילן הלוי

טל ואילן הלוי הם בעלי מרכז לידה טבעית במים, "ג'הארה 
מומחה  רופא  הוא  הלוי  אילן  ד"ר  השרון.  שבחבצלת  דולה" 
לניאדו  החולים  בבית  בכיר  ורופא  ומיילדות  בגינקולוגיה 

בנתניה, וטל תומכת לידה ומיילדת.

בארצות הברית, רופא המשפחה הוא לרוב רופא כללי שהעיסוק שלו 
בוגרי  הם  אלה  רופאים  חלק  מרפואת המשפחה.  הוא  ולידה  בהיריון 
תוכנית קדם־רפואית לתואר ראשון ובוגרי בית ספר מוכר לרפואה. הם 
שנתיים  ולמדו  במיילדות,  לעבוד  כדי  שלהם  ההתמחות  את  הרחיבו 
נוספות רפואת משפחה ולימודי המשך מקיפים. הם זכאים לעבוד בבית 
חולים והשתתפו בלידות בבתי חולים. אם יש להם "הסמכה רשמית", 
פירושו שהם עברו בהצלחה את בחינות המועצה האמריקנית לרפואת 
משפחה. רופא המשפחה יהיה בדרך כלל אחראי לכל הטיפול והבדיקות  
לרופא  מיילדת,  לאחות  בדומה  בלידה.  העיקרי  והמלווה  הלידה  לפני 
המשפחה יש רופא מיילד המגבה אותו אם הנסיבות דורשות הליכים 

מיוחדים. 
לידה, הקובעת עד כמה  לגבי  יש תפיסה משלו  רופא משפחה  לכל 
ומוכן לתת ללידה להתפתח  הוא חש בנוח עם רעיון הלידה הטבעית 
מאליה. רופאי משפחה רבים תופסים את הלידה כאירוע משפחתי, ולכן 
המשפחות  של  ולבקשותיהן  לצורכיהן  יותר  שקרובה  גישה  מאמצים 

שבטיפולם.  סביר להניח שהם פחות ירצו "לנהל" את הלידה.
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תינוקה  את  ילדה  היא  מדהימה!  מים  לידת  עברה  שרה 
היא  באקסטזה,  היתה  היא  הלידה  אחרי  במים!  לבד  לגמרי 
שקורס  חושבת  באמת  אני  כך!  כל  ועוצמתית  חזקה  חשה 
ההיפנוברת'ינג שעברה עזר לה באופן שאין לתאר. עמדתי שם 
משתאה ומצדיעה לשינוי המדהים ולהתפתחות שעברה מאז 
לידתה הקודמת. היא לא הפסיקה לחייך ולומר "אני פשוט לא 
מאמינה שילדתי עכשיו". התינוק יצא רגוע ובקושי בכה. היא 
שקט  כך  כל  שהיה  כיון  איתו  בסדר  לא  משהו  שאולי  דאגה 
ורגוע. הוא פשוט הסתכל סביב ברוגע והתחיל להסתגל לחיים 

מחוץ לרחם, ואז התחיל לינוק... תינוק קטן ושמח!
ברברה בן עמי – מיילדת בית

רופא נטורופת
מתעלמים  עיקרי  לידה  מלווה  המחפשים  זוגות  הברית,  בארצות   
רופאים  אלה  אך  נטורופתים,  רופאים  של  מקיומם  קרובות  לעתים 
בהם  מכירים  ולאחרונה  במיילדות,  ההסמכה  דרישות  את  שהשלימו 
יותר ויותר כמלווי לידה אפשריים. רופא נטורופת מבצע ביקורים לפני 
הלידה ואחריה, מעדיף בדרך כלל לידה טבעית, ופתוח לרצונותיהם של 
רוב הזוגות. בדומה לרופא רגיל, רופא נטורופת מוסמך למד בתוכנית 
קדם־רפואית רגילה לתואר ראשון ולאחר מכן ארבע שנים בבית ספר 
הוא  נטורופתית.  ברפואה  דוקטור  תואר  לקבלת  נטורופתית  לרפואה 
גישות  על  בדגש  רגיל,  רופא  שרוכש  הבסיסי  המדעי  הידע  את  רכש 
על  מיוחד  ובדגש  מזיקות,  בתרופות  שימוש  ללא  הוליסטיות,  ריפוי 
מקבל  הוא  מחמירה,  מקצועית  הסמכה  בחינת  לאחר  מונעת.  רפואה 
נטורופת  רופא  בנוסף,  כללי.  כרופא  הבריאות  משרד  מטעם  רישיון 
רפואה  דיקור,  קלינית,  בתזונה  התמחות  שנות  ארבע  להשלים  נדרש 
הנטורופת  מיוחדות,  בנסיבות  ופסיכולוגיה.  מרפא  צמחי  הומיאופתית, 
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מגובה ברופא מיילד.
שעשו  רופאים  יש  אבל  מיילדים,  נטורופתים  רופאים  אין  בישראל 

השלמה לרפואה משלימה או נטורופתיה.

החדרים  באחד  הלידה.  בחדרי  עומס  ערב.  משמרת 
יולדת לפני לידתה הראשונה.  שעליהם הופקדתי היתה ענת, 
פתוח  הרחם  מסרה שצוואר  הקודמת  מהמשמרת  המיילדת 
ל־4 סנטימטרים ומחוק לגמרי. ראש התינוק ב־2S והיא אינה 

מעוניינת במשככי כאבים כרגע. בעלה היה לצדה.
נכנסתי לחדרה ולקחתי נשימה, כזו שתמלא אותי באנרגיה 
נזכרת  כשאני  פני  על  עולה  )חיוך  ליולדת  לסייע  הדרושה 
עכשיו שלקח לי כמה רגעים לאתר אותה בחדר(. היא ישבה 
על כדור פיזיו בפינה, במרווח הצר שבין המיטה לקיר, ונראתה 

נינוחה. חיוך קטן.
שיחת ההיכרות הקצרה נקטעה בשל ציר. היא התנועעה על 
הכדור, נשמה. כמעט מתוך אינסטינקט הושטתי את ידי לעזור 
לה במגע, והיא הדפה אותי בעדינות, סימנה לי "לא". זיהיתי 
שהציר חלף כששמתי לב לשינוי בשפת הגוף שלה: הכתפיים 

נשמטו, הראש נשען לאחור אל הקיר והפנים היו רפויות.
כך על הכדור, בפינת החדר הצרה, ללא מגע תומך וכמעט 
ואו!  כולו.  הלידה  את תהליך  עברה  היא  התנוחה,  שינוי  ללא 
אני,  ומתפעלת.  עיניים  פעורת  אבל  מעשה...  חסרת  נשארתי 
שרגילה כל כך לעשות – לעסות, להסביר, לתת עצות – מצאתי 
מלאה,  נוכחות  שנוכחת  מיולדת  עצמי מתבוננת ולומדת  את 

נושמת ומרפה.
הלידה ארכה כארבע שעות שבמהלכן בן זוגה ישב בחדר, 
ורק הגיש מדי פעם בקבוק מים. אני חיברתי אותה למוניטור 

בערך אחת לשעה. הדופק היה תקין.
גם בשלב השני של הלידה המשיכה ענת בשלה. לא בדקתי 
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אותה, אך היא תיארה לי את הרגשתה בכמה מילים שקטות. 
באותו רגע הבנתי שאף שהתחושות שלה מתעצמות ואולי 
ובהתנהלות  בנשימה  דבקה  היא  בגוף,  מיקומן  את  משנות 
שנובעת מביטחון בגופה, וביטחון שדואג לזרימה מדויקת של 

ההורמונים שמקדמים את התהליך ואף שולטים בכאב.
ההיפנוברת'ינג  קורס  על  ענת  לי  סיפרה  הלידה  לאחר 
שעברה. שמעתי על השיטה הזו עוד קודם. לידתה של ענת 

היתה דוגמה מוחשית ומרגשת.
איריס חן – מיילדת בבית החולים לניאדו

איך בוחרים?

אם  להיות  אלא  טובה,  פציינטית  להיות  אינו  כרגע  כי תפקידך  זכרי 
טובה ולדאוג לתינוקך לליווי הטוב ביותר לעולמנו.

חשוב מכול: כשאת מתחילה לדבר עם מטפלים אפשריים, שימי לב 
כיצד הם מגיבים לבקשתך לדון בלידה. עד כמה הם חשים בנוח עם דרך 
החשיבה שלך? האם הם מתגוננים או מוטרדים, או האם הם מתעניינים, 
סקרנים ושמחים לדבר איתך על רצונותייך? מניסיוני, רופאים, מיילדות 

ואחיות רואים בחיוב הורים שיוזמים ומתכננים את הלידה. 
האדם  את  לשאול  רשימת שאלות שתוכלי  3 תמצאי  ו   2 בנספחים 
היא  או  הוא  כמה  עד  להבין  כדי  לשכור,  שוקלת  את  שירותיו  שאת 

פתוחים ללידה טבעית. 

דולה )תומכת לידה מקצועית(
 ברוב בתי החולים מאפשרים ליולדת להביא איתה דולה פרטית. הדולה 
מכירה את סצנת הלידות ומסייעת להורים מאחורי הקלעים להשיג את 
תיעשה  הדולה  עם  ההיכרות  מבקשים.  שהם  הנינוחה  הלידה  סביבת 



|  היפנוברת'ינג 118

בשניים־שלושה מפגשים במהלך ההיריון, שבהם תלמד הדולה להכיר 
היטב את היולדת ומלווה הלידה ואת השאיפות והרצונות שלהם ללידה. 
ביולדת,  להתמקד  לו  ומאפשרת  הלידה  מלווה  את  משחררת  הדולה 
מטלית  תקבל  שהאם  מוודאת  הטכניים,  בפרטים  מטפלת  היא  בעוד 
פנים לחה ורעננה, ומזכירה לה להחליף תנוחה או לרוקן את שלפוחית 
לך  ותעזור  קשה,  לך  כשיהיה  גם  תכננת  מה  לך  תזכיר  הדולה  השתן. 
להיצמד לתוכנית שלך. דולה אינה יכולה להיות אשת הקשר ביניכם ובין 
צוות בית החולים. זהו תפקידו של מלווה הלידה. עם זאת, היא יכולה 
לספק פרשנות אחרת למצבים שונים, בנוסף לפרשנות הרפואית, ולעזור 
במצבים מיוחדים בכלים אלטרנטיביים כגון רפלקסולוגיה, שיאצו, מגע 
מלווה  בעוד  יותר  פעילה  תמיכה  ביולדת  לתמוך  יכולה  דולה  ועוד. 
הלידה שומר על סביבה שקטה ואינטימית, עונה על השאלות של הצוות 

הרפואי ומזכיר את העדפות הלידה שלהם.
נוכחותה של דולה עוזרת לשמור על רוגע, להימנע מהצעות התערבות 
ומאפשרת להורים להרפות ולדעת בביטחון שהם נמצאים בידיים טובות. 

הבחירה של התינוק
מעדיפים  שהם  להחליט  לפעמים  עשויים  היפנוברת'ינג  תינוקות 
להיוולד בדרך לבית החולים או אפילו בבית הנוח – גם אם להורים יש 

תוכניות אחרות לגמרי. 
חשוב לדעת שאין בכך סכנה ואין צורך להיכנס ללחץ. נהגי מוניות, 
שוטרים ופרמדיקים רבים יעידו, שתינוקות יכולים להיוולד בבטחה היכן 
שיבחרו. אם התינוק מחליט שחדר השינה או המושב האחורי במכונית, 
להישאר  יכולה  את  בשבילו,  טוב  הם מקום  והמולה,  הרחוקים מרעש 

רגועה ולהמשיך בלידה הרכה שתכננת. 
לפני היציאה לבית החולים כדאי לכסות את המושב האחורי במכונית 
עדיף  כריות.  להביא  לשכוח  ולא  שקיות,  כמה  מעליו  ולהניח  בסדין 
לעצור בצד הדרך מאשר להסתכן ולמהר בכבישים. אם את בבית, עדיף 
יגיח בעודך  ותירגעי, מאשר שהתינוק  שתנוחי, תניחי משהו מתחתייך 
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רצה למכונית. התינוק יהיה שמח יותר, ואת תהיי שלווה ושמחה יותר 
בזמן הלידה. 

חששות רבים מלידה לא מתוכננת מחוץ לבית החולים נובעים מאופן 
הטיפול בחבל הטבור. חשוב לדעת: השארת חבל הטבור מחובר – אפילו 
ואפילו  בטוחה  היא   – מסוימות  בתרבויות  שנעשה  כפי  שעות,  למשך 
מועילה למדי לתינוק. מדריכת ההכנה ללידה שלך תוכל לספר לך עוד 

על כך.
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הכנת הגוף והנפש להצלחה

"השרירים שולחים מסרים זה לזה. אגרופים קפוצים, פה מהודק, גבות זעופות 
– כל אלה שולחים אותות לשרירי מעבר הלידה, שהם בדיוק השרירים שצריכים 
להשתחרר. הרפיית איברי הגוף העליונים תרפה גם את האיברים התחתונים."

ויליאם סירס ומרתה סירס

לביצועים  חיוניים  ודמיון מודרך  רוב הספורטאים מספרים שהרפיה 
אלא  המחבט"  על  "ללחוץ  לא  במהרה  לומדים  גולף  שחקני  טובים. 
עומדים  אולימפיים  ספורטאים  לראות  נדיר  זה  אין  ולהרפות.  לשחרר 
בצד המסלול ומעלים בדמיונם את הביצוע המושלם. גדולי הספורטאים 
אפשר  אי  בגוף;  ומתח  לחץ  פירושם  בתודעה  ומתח  לחץ  כי  יודעים 
ולכן  והפחד,  הלחץ  על  מתגברים  גדולים  ספורטאים  ביניהם.  להפריד 

נראה שהם מגיעים לביצועים האלה ללא מאמץ. זה מרשים.
גם המבט השלו על פניה של אם היפנוברת'ינג בזמן הצירים מעורר 
ערני  למצב  חוזרת  כשהיא  לפניה  המתגנב  החיוך  גם  וכך  כבוד,  יראת 
לאחר כל ציר. החיוך הזה הפך לחותמת איכות. היא אינה מראה כל סימן 

של תשישות או אימה כשהיא מביטה במלווה הלידה שלה. 
ונשימת  ההרפיה  נשימות  עומדות  היפנוברת'ינג  שיטת  במרכז 
להתחבר  ליולדת  עוזרות  הטכניקות  בכיתה.  האטית שתלמדו  הצירים 
לקחת  ולתינוק שלה  לגופה  לאפשר   – לאינסטינקטים הטבעיים שלה 
הזמן  זה  יותר.  עמוקה  ברמה  הזה  הנפלא  האירוע  את  ולחוות  פיקוד, 
נועדו  כדי שיוכלו לעשות את מה שהם  גופך  ואת  לאמן את תודעתך 
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לעשות באופן טבעי ואינסטינקטיבי. 
בפרק זה נעבוד על ארבע טכניקות בסיסיות: נשימות, הרפיה, דמיון 
מודרך והעמקה. לכל טכניקה יש כמה חלופות שתוכלי לבחור מהן את 
היעילה והחביבה עלייך ביותר. כדי להכין את גופך ואת תודעתך ללידה, 

למדי להשתמש בכל ארבע הטכניקות עד שיהפכו לטבע שני.

ארבע טכניקות ההיפנוברת'ינג הבסיסיות

נשימה דמיון מודרך

הרפיה העמקה

ולהכניס אותן לשגרת  זמן לתרגול הטכניקות  חשוב מאוד להקדיש 
לקראת  ונפשך  גופך  את  שתכין  יומיומית  לעבודה  תחליף  אין  יומך. 
הלידה. אי אפשר פשוט להשתתף בשיעורים ולקוות שתהיי מוכנה בלי 
גולש  גופך.  והן את  כוללת הן את תודעתך  להתחייב לתהליך. ההכנה 
סקי לעולם לא ינסה להשתתף בתחרות אם גופו אינו מוכן לכך. אצן 

לעולם לא ינסה לרוץ מרתון אם גופו אינו מוכן לכך. 
הלידה אינה מעשה גבורה מתיש הדוחף את הגוף לקצה כמו שנדרש 
מספורטאים, אך גם היא דורשת משמעת שתאפשר לך להיות מוכנה 
כשיגיע הזמן. כיוון שאת מכינה את תודעתך להרפיה מוחלטת, חשוב 
למצוא תבנית שהתודעה שלך תגיב אליה באופן אוטומטי בזמן הלידה. 
ולהפחית את  הלידה  זמן  את  לקצר  יכול  עכשיו  לכך  הזמן שתקדישי 
המאמץ שלך במהלכה. כמי שכבר חוותה זאת, אני יכולה להגיד בוודאות 
כי ההכנה חיונית. לא תוכלי לנפנף אותה מעלייך ולקוות שיתמזל מזלך.

תוכנית ההרפיה שלך

אחד הכלים היעילים ביותר להתמודדות עם מתח, לחץ ואי־נוחות ללא 
ולדמיון מודרך במהירות  יכולתך להיכנס להרפיה  משככי כאבים היא 
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בכל רגע נתון. בהיפנוברת'ינג תלמדי טכניקות של הרפיה ודמיון מודרך 
שיעזרו לך לעבור את הלידה ולחדש את מלוא כוחותייך מיד אחריה. 

תרגלי את הטכניקות הללו כדי שתוכלי להיעזר בהן בעת הצורך.

ביסוס שגרת ההרפיה
בחרי שעה שבמהלכה איש לא יפריע לך וכבי את הטלפונים.	 
הקדישי לכך שעה קבועה מדי יום. 	 
בחרי מקום נוח שהאור בו רך ועמום, ותרגלי בו מדי יום.	 
לפני התרגול רוקני את שלפוחית השתן.	 
לבשי בגדים רפויים והתכסי בשמיכה רכה כדי שיהיה לך חמים 	 

ונעים. 
השתמשי בתקליטור ההיפנוברת'ינג. מוזיקת הרקע מכילה צלילים 	 

ומקצבים שהגוף מגיב אליהם באופן הטוב ביותר. 

תנוחות להרפיה 
ביותר,  הטוב  המידע  זהו מקור  לגופך:  והקשיבי  ההרפיה  את  תרגלי 
שיודיע לך אם התנוחה שאליה נכנסת טובה לך או לא. שהי בתנוחה 

שאת מרגישה בה הכי בנוח. שתי התנוחות המומלצות הן: 

תנוחת הגב 
בשלב מוקדם של ההיריון יהיה לך ללא ספק נוח יותר לשכב על הגב 
בעת תרגול ההרפיה. בשלב מתקדם של ההיריון מומלץ להרים את פלג 
הגוף העליון כדי לתמוך במשקל התינוק. עם העלייה במשקל, תוכלי 
לבחור בתנוחה אחרת. בשכיבה אופקית, לחץ המשקל של התינוק עלול 
לחסום את הווריד הנבוב התחתון – כלי הדם הראשי בגבך – ולהפסיק 

את אספקת הדם והחמצן לפלג הגוף התחתון ולתינוק.
	 אם את בוחרת לשכב על גבך, הניחי מתחת לראש ולכתפיים כריות 

או מגבת גדולה ומגולגלת, או כרית מתחת לצדך הימני.
	 הניחי לזרועותייך לנוח לצדי הגוף; כופפי מעט את המרפקים וסובבי 
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את הכתפיים למטה והחוצה, כאילו הן שוקעות לתוך הכר שמתחתייך.
	 כפות הידיים פונות כלפי מטה ומתקערות בעדינות וברכות, ומנח 

האצבעות מעוגל על המשטח לצדך.
הרגליים  לכפות  והניחי  הרגליים,  בין  ס"מ  כ־15  של  פישוק  פתחי   	

ליפול בנינוחות כלפי חוץ.

תנוחת הצד 
יולדות רבות משתמשות בתנוחת הצד בשלבים האחרונים של הלידה, 
כלל לשינה  גם משמשת בדרך  זו  יציאת התינוק. תנוחה  בזמן  ואפילו 

במהלך ההיריון.
שכבי על צד שמאל והניחי את כתף שמאל, הצוואר וצדו השמאלי 	 

של הראש על כרית. הניחי את הזרוע השמאלית ברפיון ליד צד 
שמאל.

כופפי את המרפק והניחי את זרוע ימין בצד הכרית. 	 
כופפי מעט את ברך שמאל ופשטי את הרגל קדימה. 	 
כופפי את רגל ימין, כך שהברך תהיה מונחת בגובה הירך, והניחי 	 

מתחתיה כרית או שתיים לתמיכה.

תנוחת הצד
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כל אחד מתרגילי ההרפיה מלווה בהסבר על יתרונות התרגיל ובתסריט 
נוטה  את  כי  תגלי  התרגול  במהלך  הלידה.  מלווה  עם  שתתרגלי  קצר 
באופן טבעי לתרגיל זה או אחר שאיתם את חשה בנוח. אין צורך לעבוד 
על כל התרגילים; חשוב יותר לתרגל את הטכניקה שעובדת הכי טוב 

בשבילך.

הרפיית הפנים
חשוב מאוד להרפות לגמרי את הפנים. הרפיית שרירי הפנים קובעת 
את טונוס השרירים בשאר הגוף. אזור הלסת התחתונה משפיע ישירות 
נתיב  משוחררת,  שלך  התחתונה  כשהלסת  הלידה.  נתיב  פתיחת  על 
הלידה משוחרר גם הוא. כשתשלטי בהרפיית הפנים, הלסתות שלך יהיו 
רפויות לגמרי והלסת התחתונה תישמט מעט, תוכלי להיכנס להרפיה 

טבעית בן רגע. 

הטכניקה 
תני  אלא  בכוח,  אותן  לעצום  תנסי  אל  לאט.  להיסגר  לעיניים  הניחי 
לעפעפיים להיפגש בעדינות. מקדי את תשומת הלב בשרירים שבתוך 
בטבעיות  משתחררים  העיניים  ששרירי  כשתרגישי  וסביבן.  העיניים 
לעצמות  לעפעפיים,  מהמצח  המתפשטת  הרפיה  תחושי  מתח,  מכל 
ולשיניים  להישמט  התחתונה  ללסת  הניחי  ללסתות.  ומסביב  הלחיים 
יהיו  והלסת  כשהלחיים  מאלו.  אלו  להתרחק  והתחתונות  העליונות 
רפויות, העפעפיים ייעשו כבדים יותר ויותר. כווני את ההרפיה אל תוך 
העיניים עד שתרגישי שהעפעפיים פשוט מסרבים להיפתח. הניחי את 
תני  לחך.  השיניים  בין  המפגש  במקום  העליון,  החך  על  הלשון  קצה 
לתחושה של שלווה ורווחה להתפשט בגוף, והתחברי לאנרגיה שסביבך. 
הרגישי כיצד ראשך שוקע לתוך הכרית. הרגישי את הצוואר, הכתפיים 
והמרפקים שוקעים. דמייני כיצד הכתפיים נפתחות ושוקעות מטה, אל 

תוך מסגרת הגוף, בעודך שוקעת להרפיה עמוקה.
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טכניקות נשימה

שיטת היפנוברת'ינג עושה שימוש בשלוש טכניקות של נשימה עדינה. 
הטכניקה הראשונה, נשימות הרפיה, היא טכניקה פשוטה שתעזור לך 

להירגע כדי שתוכלי להמשיך בתרגול הדמיון המודרך. 
מאוד  חשובה  והיא  אטית,  צירים  נשימת  נקראת  השנייה  הטכניקה 

כיוון שבה תשתמשי בזמן הצירים, בשלב המחיקה והפתיחה בלידה. 
זו תשתמשי  בטכניקה  לידה.  נשימות  נקרא  השלישי  הנשימה  סגנון 
הלידה.  מעבר  במורד  החוצה  התינוק  את  כשתנשמי  ההכתרה,  בשלב 
בניגוד לסגנונות הנשימה האחרים, את נשימות הלידה הללו לא נתרגל 

באופן פעיל עד הלידה כמעט, אך נסקור אותן בפירוט מאוחר יותר.

נשימת הרפיה 

זקוק  התינוק  גם  הרחם.  לשרירי  ביותר  החשוב  הדלק  הוא  חמצן 
מאוד  חשובה  נכונה  נשימה  לכן,  ומספקת.  סדירה  חמצן  לאספקת 
כדי  תרגול,  כל  בתחילת  ההרפיה  נשימות  בטכניקת  נשתמש  להרפיה. 
לעזור לגוף לעבור בהדרגה למצב רפוי ונינוח. שימי לב לטכניקה זו כבר 

בשלב מוקדם של התרגול. 
נשימות ההרפיה יעזרו לך להירגע כשאת מתרגלת לבד או עם מלווה 
בין  להרפיה  לחזור  כדי  הלידה,  במהלך  בהן  להשתמש  תוכלי  הלידה. 
להגיע  כדי  והפתיחה.  המחיקה  בשלב  כוחותייך  על  ולשמור  הצירים 
להרפיה עמוקה ולהשאיר את גופך משוחרר ורפוי, הניחי כרית מתחת 
תני  מעט.  כפופים  יהיו  והברכיים  הפרקים  שהירכיים,  כך  לברכיים 
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לכתפיים להיפתח והניחי להן לשקוע מטה אל גופך. 
כדי לבסס טכניקת נשימות הרפיה נכונה, חזרי על התרגיל הבא. 

הטכניקה 
הירגעי, שקעי לתוך כורסה או ספה נוחה, והניחי את הראש והצוואר 
על הכריות שמתחתייך. כעת תני לראש להישמט בעדינות לעבר החזה, 

או הניחי אותו על הכרית. 
תני לעפעפיים להיסגר בעדינות ואל תסגרי אותם בכוח. סגרי את הפה 
ברכות ותני לשפתיים לגעת זו בזו בקלילות. הניחי את קצה הלשון על 
החך העליון, במקום המפגש בין השיניים לחך, ותני לתחושת הרגיעה 

הנפלאה להתפשט בכל גופך. 
ארבע  עד  בלב  ספרי  השאיפה,  במהלך  באוויר.  הבטן  את  מלאי 
האוויר  את  שואפת  כשאת  עולה  הבטן  את  הרגישי  )פנימה–2–3–4(. 

לחלקו האחורי של הגרון. 
במהלך הנשיפה ספרי בלב עד שמונה )החוצה–2–3–4–5–6–7–8(. אל 
תנשפי דרך הפה. נשפי החוצה באטיות רבה דרך האף, כווני את הנשיפה 
הגוף  את  והובילי  נשמי  הכתפיים.  את  ושחררי  הגרון  ולאחורי  למטה 

להרפיה. שחררי כל מתח. 
שמאל  יד  את  הניחי  התרגיל,  את  נכון  מבצעת  את  אם  לדעת  כדי 
על הבטן ואת יד ימין על חלקו התחתון של החזה. במהלך השאיפה, 
במהלך  מנופח.  בלון  על  מונחת  היא  כאילו  לעלות,  אמורה  יד שמאל 

הנשיפה ידייך יתקרבו זו לזו, ובין החזה לבטן ייווצר מעין נקיק. 
קל לשלוט בטכניקה של נשימת השינה. השתמשי בה באופן קבוע 
ההרפיה  שתתרגלי,  פעם  בכל  בבית.  ובתרגול  ללידה  ההכנה  בשיעורי 
תגיע בקלות ובמהירות רבות יותר. לאחר כמה פעמים כבר לא תצטרכי 
תוכלי  בלבד,  פעמים  כמה  לאחר  נכון.  תרגלת  אם  לבדוק  או  לספור 

להיכנס להרפיה עמוקה כחלק מההכנה לעבודת העמקה רצינית יותר.
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נשימת צירים אטית

נשימת צירים אטית כוללת שאיפה ארוכה, שקטה ואטית מתוך הבטן, 
המתמקדת במה שקורה מסביב לתינוק ועוזרת לך לעבוד עם כל ציר. 
כמה  לתרגל  תוכלי  יום.  כל  עליה  לעבוד  ויש  אימון  דורשת  זו  נשימה 

דקות בבוקר כשאת מתעוררת וכמה דקות בלילה לפני שאת נרדמת.
מטרת נשימת הצירים האטית היא להפוך הן את השאיפה פנימה והן 
הצירים תשתמשי  במהלך  האפשר.  ככל  לארוכה  החוצה  הנשיפה  את 

בטכניקה זו כדי לעבור ציר שלם בנשימה אחת.
נשימה  מתרומם.  שלך  הרחם  הציר  בזמן  הבא,  באיור  שתראי  כפי 
אטית עוזרת לך לעבוד עם תנועת ההתרוממות של הרחם על ידי ניפוח 
הבטן והרמתה גבוה ככל האפשר – כמו ניפוח בלון פנימי. נשימה כזו 
מנצלת את תנועת הגל של השרירים האנכיים ומאפשרת להם למשוך 
טוב יותר את השרירים הטבעתיים התחתונים, המוחקים ופותחים את 
צוואר הרחם. הנשימה עוזרת לשתי המערכות הללו, ומקצרת את אורך 

הציר ואת זמן הלידה. 

לפני הציר

בזמן הציר

הרחם בזמן הציר
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הטכניקה 
השעיני את הגב על כריות או שכבי על הצד, והניחי את הידיים על 
את  לנקות  כדי  בקצרה  נשפי  בקושי.  ייפגשו  שאצבעותייך  כך  הבטן 
הריאות ואת מעברי האף. שאפי אוויר לאט ובהדרגה תוך כדי ספירה 
תיקחי שאיפות  אל  הבטן.  את  מנפחת  את  כאילו   ,20 עד  מ־1  מהירה 
קצרות של אוויר; זה עלול לעייף אותך ודורש כמה נשימות כדי לעבור 
את הציר. שאיפה אטית בספירה מהירה עד 20 ונשיפה אטית בספירה 
עד 20 ישאירו לך די זמן לעבוד עם כל ציר. אם את מוכרחה לקחת עוד 
נשימה במהלך הציר, שאפי שוב באותו אופן. לעולם אל תפסיקי לנשום 

באמצע ציר. 
היא  שהבטן  ודמייני  נוקשה,  לא  ורפוי,  שקט  יהיה  שגופך  הקפידי 
מכתש או קערה שבה נח התינוק שלך. כשתמשיכי לנשום במעלה כל 
ציר, הקפידי ששאר גופך מתחת לאותה "קערה" יהיה רפוי ושקט לגמרי. 
בזמן השאיפה, מקדי את תשומת הלב בבטן המתרוממת שמגביהה 
את הציר למעלה ככל האפשר; דמייני שאת ממלאת בלון בתוך בטנך. 
את  דמייני  והחוצה.  למטה  הנשימה  את  וכווני  וִספרי,  באטיות  נשפי 
הבלון נסחף לאט־לאט לחלל. תני את הנשימה שלך לתינוק שבתוכך, 

ונשפי בעדינות ובאטיות למטה, לעבר הנרתיק. 
סביר להניח שבתרגול הראשון תגיעי לספירה של 13 עד 15 בלבד. אין 
זה נדיר. ככל שתתרגלי יותר, הנשימה תתארך ותיעשה אטית ועד מהרה 
20. כך או כך, שיטת ניפוח הבטן תעמוד לרשותך  תצליחי לספור עד 
במהלך הלידה. את תרגישי את תוצאות התרגול שלך בכל ציר, ותוכלי 

לשאוף שאיפות ארוכות ולנשוף נשיפות ארוכות באותה מידה. 
בדומה לנשימת השינה, לאחר שתשלטי ברעיון ובטכניקה לא תצטרכי 
להשתמש עוד בספירה, אלא אם כן תעדיפי להמשיך ולקבוע לעצמך 

את הקצב כדי להאריך את הנשימה.
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נשימות לידה

הלידה.  נשימות  בעזרת  החוצה  התינוק  את  תנשמי  ההכתרה  בשלב 
גופך להניע את  )NER( של  יעזרו לרפלקס הפליטה הטבעי  הנשימות 

התינוק בעדינות כלפי מטה, לעבר ההכתרה והלידה.
נשימות לידה אינן לחיצה. הלחיצה עלולה להיות לעבוד נגדך ולהאט 
בימים  מקורו  הכלח.  אבד  המאומצת  הנשימה  רעיון  על  הלידה.  את 
התינוק  ולכן  ללדת,  יכלו  ולא  כללית  הרדמה  קיבלו  כשנשים  עברו, 
נמשך ממעבר הלידה במלקחיים. בסוף שנות השישים ובתחילת שנות 
ללדת  התחילו  נשים  פופולריות,  צברה  הטבעית  כשהלידה  השבעים, 
כשהן ערות וערניות – לראשונה זה דורות – והשימוש במלקחיים פחת. 
באמצעות  התינוק  את  מוציאים  לא  שאם  לחשוב  היה  נהוג  זאת,  עם 
מכשירים, יש "ללחוץ" אותו למטה והחוצה דרך מעבר הלידה. שיטת 
הנשימות בספירת 1, 2 ו-3 עד 10 – שנקראה "דחיפה סגולה" כיוון שכלי 
הדם בפניה ובעיניה של האם נעשים סגולים בגלל הדחיפה האלימה – 

היתה אז ברירת המחדל. 
הדחיפה יוצרת לחץ אצל היולדת, ופועלת נגדה כיוון שהיא סוגרת את 
השרירים הטבעתיים של הנרתיק בפני התינוק. כל מי שתנסה לדמות 
דחיפה מאומצת כזו תחוש מיד שהיא יוצרת מתח בשרירים שנמצאים 

בתחתית מעבר הלידה, ולא שחרור.
רבות נכתב על חוסר היעילות של הלחיצה ועל הנזק שהיא עשויה 
להסב לשרירי רצפת האגן, אך אנשי רפואה ונשים רבות עדיין חושבים 
מעודדים  שבהן  לידה  מחלקות  יש  מהלידה.  נפרד  בלתי  חלק  שהיא 
האגן  במורד  ולרדת  להתברג  לתינוק  להניח  אפידורל  שקיבלה  אישה 
לידה טבעית ללחוץ את התינוק  דורשים מאישה שיולדת  בעצמו, אך 

למטה. 
הלחיצה הנהוגה ברוב בתי החולים היא שריד לא נחוץ מזמן שבו נשים 
יולדות לא קיבלו אלחוש, והצוות הרפואי האמין כי לחיצה מאומצת היא 
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הדרך היחידה לפלוט את התינוק. כיום מתועדים לפחות שמונה מקרים 
שבהם נשים שהיו בתרדמת ילדו לידה טבעית לחלוטין, בלי ללחוץ. גוף 

האישה מבצע פעולה זו באופן אינטואיטיבי.
יציאת  בזמן  והקשה  מייתרות את הלחיצה האלימה  הלידה  נשימות 
הפעימות  לאט.  בהכרח  לא  אך  בהדרגתיות,  ייצא  התינוק  התינוק. 
הטבעיות של גופך יניעו את התינוק למטה, אל מעבר הלידה, ביעילות 
ובעדינות. אימהות רבות מדווחות כי נזקקו רק לשתיים־שלוש נשימות 
בפתח  הטבעתיים  שהשרירים  כיוון  התינוק,  את  להוציא  כדי  לידה 
הנרתיק לא היו מתוחים וסגורים. הגוף הרפוי ייפתח למענך בטבעיות. 

נשימות הלידה יוצרות לידה נעימה ובטוחה יותר לתינוק. 
לחיצה מאומצת עלולה להתיש אותך ולדחוף את התינוק לעבר מעבר 
נוקשה, שעדיין אינו מוכן למסעו של התינוק. סיפורים שונים על לחיצה 
מתישה שנמשכת שעות ארוכות מאמתים את העובדה שהתינוק יורד 
כשהוא ומעבר הלידה מוכנים. אין סיבה למהר. האם נמשוך בכוח את 
לכבד  ועלינו  מטרה,  יש  הטבעית  הלידה  לתהליך  הגולם?  מן  הפרפר 

אותה ולסמוך עליה. 
לא פעם נשים מדברות על דחף בלתי נשלט ללחוץ. תחושה זו נובעת 
במעבר  לרדת  יכולים  אינם  שתינוקות  עמוק,  בנו  המוטמע  מהרעיון 
את  שהופכים  היחידים  היונקים  שאנו  נראה  עצמם.  בכוחות  הלידה 
הלידה לתרגיל התעמלות, הכולל הרמת משקולות וחבלים שהאימהות 
יכולות להיתלות עליהם. למחזה זה אין אח ורע בטבע: אחיותינו היונקות 

פולטות את הגורים שלהן בעדינות. 
בשלב ההכתרה תוכלי לחזור לנשימה רגועה ועדינה בעזרת נשימות 
מותנה  "צורך"  אותו  את  תרגישי  בהתחלה  אם  גם  שתרגלת.  ההרפיה 
לדחוף, הכניעה לדחף עלולה להפוך לגמרי את מהלך הלידה ולהגביל 
עשויה  החמצן  כמות  הגבלת  שלך.  לתינוק  שעובר  החמצן  כמות  את 
עלול  התינוק  של  לבו  פעימות  שקצב  כיוון  הלידה,  צוות  את  להדאיג 
להאט. כל זה עשוי להוביל לאותן נסיבות מיוחדות שאת עובדת קשה 

כל כך להימנע מהן. 
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ולגוף שלך לקבוע את הקצב. כווני את הנשימה למטה,  תני לתינוק 
לתוך גופך, הרפי את פתח הנרתיק ולכי בעקבות התינוק. 

על  הדיבור  את  נרחיב  הלידה,  תהליך  לעומק  כשניכנס  בהמשך, 
נשימות הלידה ועל תרגולן היומיומי המכין את גופך ללידה. עם זאת, 
כדאי לבחון מה עומד מאחורי נשימות הלידה, ולהשוות אותן לנשימות 

המאומצות והמאולצות שהצוות מבקש. 
מהי ההשפעה של כל אחד מסגנונות הלידה? 

נשימת לידה
שהיולדת מכוונת

דחיפה מאומצת 
בניהול הצוות

מאפשרת להורים להמשיך 
לשלוט בלידה

מעבירה את השליטה בלידה 
לאחרים

משמרת את כוחה של האם מעייפת את האם ומצמצמת 
את העזרה וההשתתפות שלה 

בלידה

מעבירה לתינוק אספקת חמצן 
שוטפת

מגבילה את אספקת החמצן 
לתינוק, מה שמוביל לעתים 
קרובות להאטה בקצב הלב

פותחת בעדינות את מעבר 
הלידה ליציאה חלקה

סוגרת ומכווצת את מעבר 
הנרתיק בפני התינוק

מגדילה את הסיכוי ללידה ללא 
קרע בפרינאום

מובילה לקרע בפרינאום או 
לצורך בחתך חיץ
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הרקמות בפרינאום נפתחות 
בטבעיות ליציאה רכה של 

התינוק

קורעת כלי דם בעיניה ובפניה 
של האם

התינוק שומר על קצב לב תקין 
במהלך היציאה

עלולה להוביל להתערבות 
חירום: האם מותשת; התינוק 

במצוקה

 
"אישה הרה דומה לעץ יפה ופורח, 

אך זכרו כי בזמן הקציר אין לנענע את העץ או להכות בו, 
פן ייפגעו גם העץ גם הפרי."

פיטר ג'קסון, אח מוסמך
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טכניקות הרפיה
ראי לינק לקבצי הרפיה מונחית ודמיון מודרך בעמ' 138

להרפיה  ותיכנסי  ואטית  קצובה  נשימה  לנשום  שתלמדי  אחרי 
בקלילות וללא מאמץ, תוכלי ללמוד לַזֵמן את ההרפיה בן רגע בעזרת 
אחת השיטות שיופיעו כאן. אינך צריכה לשלוט בכל הטכניקות הללו. 

באופן טבעי תפני לטכניקות היעילות והחביבות עלייך ביותר.

הרפיה מתקדמת

שבי על כיסא או ספה נוחה וַמסּפרי את איברי גופך, מכף רגל ועד 
ראש, כפי שמופיע באיור הבא. קחי נשימה עמוקה ותני לנשיפה לזרום 
במורד גופך ולרכך את השרירים לגמרי. למצב זה אנחנו קוראים "בובת 

רותי־סמרטוטי". 
בסופו של דבר תוכלי לנשום עמוק, לספור במהירות בעת הנשיפה 
יותר  מהר  המספרים  את  שתריצי  ככל  גופך.  איברי  את  מיד  ולרכך 
בראשך, ההשפעה תהיה מהירה יותר. תרגול זה יעזור לגופך להתרכך 
לגמרי מכף רגל ועד ראש. תני לראש להישמט קדימה, ולזרועות ולידיים 

ליפול ברכות לצדדים.
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האותיות הנעלמות

טכניקה דומה לכניסה להרפיה עמוקה היא תרגיל האותיות הנעלמות. 
את  אם  במיוחד  יעילה  היא  ביותר.  הקלה  ההרפיה  שיטת  כנראה  זו 
מרגישה לחוצה במהלך היום, בעבודה או בבית, או אם קצת קשה לך 
שכאשר  לחוש  ממש  תוכלי  השינה,  לפני  בה  תשתמשי  אם  להירדם. 

שרירי הצוואר מרפים לגמרי ראשך יוצר שקע עמוק בכרית. 
יימחו  האותיות  שאר  ג',  לאות  שתגיעי  שעד  תגלי  התרגול  בעזרת 
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מזיכרונך. המאמץ להגיד אותן או לחשוב עליהן יהיה גדול מדי, וגופך 
של  למצב  להיכנס  ביותר  המהירות  הדרכים  אחת  זו  ונינוח.  רך  יהיה 
על  לשמור  כדי  בעיקר  עליו  ממליצה  אני  עת.  בכל  נפלאה  נינוחות 

תחושת רגיעה בתקופת ההסתגלות, לאחר הולדת התינוק. 

הטכניקה
עצמי את העיניים. 	 
קחי נשימה מהירה ועמוקה – ועצרי. 	 
או 	  במעגל  סובבות  האלפבית  אותיות  את  במהירות  דמייני 

נושפת:  כשאת  במהירות  בלב  לעצמך  ואמרי  לעברך  מתקרבות 
אאא־בבב־גגג־דדד... וכן הלאה.

תני לראש, לצוואר, לכתפיים ולפלג הגוף העליון לשקוע. שחררי 	 
בתוך  זה  למצב  להגיע  אפשר  והרגליים.  הידיים  הזרועות,  את 
שניות ספורות, והוא יעיל במיוחד במהלך הלידה כמו גם במצבים 

אחרים.

עיסוי המגע הקל

מלווי הלידה לומדים את אמנות עיסוי המגע הקל, טכניקה שפיתחה 
ניהול  בנושא  ארוך  לאחר שערכה מחקר  ממישיגן  פלינסקי  קונסטנס 

כאב ושחרור אנדורפינים.
לפי תיאוריית המגע הקל, מתחת לעור נמצא שריר חלק בשם "שריר 
זוקף השערה", שמגיב לגירויים בכיווץ. כשהוא קולט גירוי, השריר מושך 
עור  ברווז".  "עור  ויוצרת  והיא מזדקפת  פני השטח,  את השערה שעל 
הברווז מוביל ליצירת אנדורפינים – אותם הורמונים שאחראים לתחושת 

הרווחה ומאפשרים להיכנס להרפיה. 
אנדורפינים  לשחרר  כדי  הקל  המגע  בעיסוי  נשתמש  הלידה  בזמן 
יעילה.  אך  מאוד  פשוטה  הטכניקה  הקטכולמין.  הפרשת  את  ולמנוע 
זו דרך מצוינת למלווה הלידה להקל עלייך, ואפשר להשתמש בעיסוי 
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מאפשרת  הטכניקה  ההיריון.  בזמן  לטיפול  כאמצעי  גם  הקל  המגע 
לזוגות להרגיש יותר קרובים זה לזה גופנית בשלבי ההיריון המתקדמים. 
את  שמרגיעים  אנדורפינים  מופרשים  הקל  המגע  מעיסוי  כתוצאה 

האם ונותנים לה תחושת נינוחות לפני הלידה ובמהלכה. 
במהלך העיסוי, תומכת הלידה או בן הזוג יכולים ליצור גירוי קל של 
גם להפרשת  וכך לתרום לא רק להפרשת אנדורפינים אלא  הפטמות, 
הסיבה  זו  טבעי.  באופן  הצירים  את  שמגביר  אוקסיטוצין,  ההורמון 
סוף  עד  התרגול  במהלך  הפטמות  את  לעסות  חמור  באיסור  שאסור 

ההיריון ממש. 
אפשר להשתמש בעיסוי המגע הקל כשהאם ישובה על כדור לידה 
ושעונה על כריות בצד המיטה. אם בני הזוג נמצאים בבית החולים, הם 
יכולים לבקש שרגלי המיטה יונמכו לגובה של שרפרף שיתאים לכריעה. 
כרית  על  לכרוע  אפשר  לידה,  במרכז  או  בבית  מתרחשת  הלידה  אם 
לפני כיסא, ספה או צד המיטה, ולערום כריות שעליהן תוכלי להשעין 
את הזרועות והראש. מלווה הלידה יכול לכרוע על ברך אחת מאחורייך 

ולעסות את גבך כפי שמתואר באיור, או לשבת על כיסא.
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מלווה הלידה מעסה בטכניקת המגע הקל
נהנים מעיסוי המגע הקל כמו מבוגרים, אין לעסות כך  אף שילדים 
כדי  מספיק  מפותחת  אינה  שלהם  העצבים  שמערכת  כיוון  תינוקות 
הקל  המגע  בעיסוי  להשתמש  אפשר  יוצר.  שהוא  הגירוי  את  לחוות 

להרגעת תינוקות עצבניים מגיל שלושה או ארבעה חודשים. 

הטכניקה 
מלווה הלידה מניח על גבך את גב אצבעותיו, כך שהן נפגשות בבסיס 
עצם הזנב שלך. יש להזיז את האצבעות במעלה עמוד השדרה, בתנועת 
V, ולהמשיך בהדרגה כלפי מעלה, לאורך הגב, עד לבסיס הצוואר. לאחר 
מכן יש לעסות בעדינות מסביב לצוואר ובצדי האוזניים. עיסוי זה יעיל 

במיוחד לאזור צדי הזרועות וסביב המרפקים. 
עמוד  בבסיס  האצבעות  גב  את  הלידה  מלווה  מניח  הבאה  בתנועה 
השדרה. משם עליו לעלות, כמו בתנועה הקודמת, וליצור צורת שמונה 

אופקית שעוברת לסירוגין במרכז הגב.
טכניקה זו תודגם בכיתה, ותקבלו הזדמנות לתרגל אותה. זהו מרכיב 
נכונה,  בצורה  מיושמת  כשהטכניקה  בהיפנוברת'ינג.  ביותר  חשוב 

התוצאות יהיו יעילות להפתיע.

משפטי עוגן

בהיפנוזה, העוגן הוא אמצעי ליצירת אות או התניה מתמשכת באמצעות 
קישור למחווה, לקול, לתמונה או למגע. הסברה היא כי המחשבה או 
מלווה  היפנוברת'ינג,  בשיטת  התת־מודע.  בזיכרון  מעוגנות  הסוגסטיה 
הלידה ייתן לך עוגן שיאותת לך להיכנס להרפיה עמוקה יותר כשיניח 
את ידו על כתפך בזמן שאת מתרגלת. מלווה הלידה מדריך את האם 
העדינה  הלחיצה  תנועת  את  מרגישה  כשהיא  ההרפיה  את  להעמיק 
בכתפה. כוחה של הטכניקה הזו מדהים. אני מציעה לך להפוך אותה 

לחלק בלתי נפרד מהתרגול המשותף שלכם. 
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תוכלו להשתמש בעוגנים בכמה דרכים בזמן הלידה ובמצבים אחרים. 
את  ליטול  שוכחת  תמיד  היתה  ההיפנוברת'ינג  בכיתות  הנשים  אחת 
הוויטמינים שלה. היא שתלה בדמיונה עוגן שמקשר בין איסוף מפתחות 
המכונית בבוקר ובין הוויטמינים. מיום שהחלה להשתמש בטכניקה היא 

לא החמיצה אף יום.

קבצי אודיו
להורדת קבצי הרפיה מונחית ודמיון מודרך

1. הרפיה
2. . דימיון מודרך חזרה ללידה

 סרקי את הברקוד:

QR Code כדי להוריד את הקבצים יש להוריד לטלפון הנייד אפלחקציית
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טכניקות דמיון מודרך

תרגילי הנשימות וההרפיה שהוצגו בפרקים הקודמים הם רכיבי יסוד 
המודרך  הדמיון  תרגילי  יום.  מדי  אותם  לתרגל  ועלייך  בהיפנוברת'ינג 
הם רק כלים שיעזרו לך במהלך הלידה. כולם – או אחד מהם – יכולים 
לסייע לך להשקיט את התודעה ולהרגיע את הגוף. לכן כדאי לנסות את 
כולם ולגלות אילו תרגילים את מעדיפה. תרגילי הדמיון המודרך האלה 
מועילים, אך אינך חייבת לתרגל אותם מדי יום. יוצא הדופן היחיד הוא 

תרגיל הרפיית הקשת.

הרפיית הקשת

הרפיית הקשת היא שיטת הדמיון המודרך הבסיסית של היפנוברת'ינג. 
להלן,  שיובא  התסריט  בעזרת  יום  מדי  הקשת  הרפיית  כל  את  תרגלי 
היפנוברת'ינג  במכון  להשיג  )ניתן  הרפיית הקשת  בעזרת תקליטור  או 
היפנוברת'ינג,  בכיתת  משתתפת  את  אם  ללדת"(.  "פשוט  במרכז  או 
שתוכלי   3MP לגרסת  קישור  או  התקליטור  את  לך  תיתן  המדריכה 

להוריד בקלות לטלפון הנייד. 
והמלחין  האמן  כתב  הנוחות",  "אזור  שנקראת  הרקע,  מוזיקת  את 
סטיבן הלפרן, והיא נועדה להביא את מחשבותייך להרמוניה עם זרימת 
זו מאז שהתחלנו  האנרגיה הטבעית בגופך. אנחנו משתמשים ביצירה 
לפתח את שיטת ההיפנוברת'ינג, מלבד בתקופה קצרה. כשהשווינו את 
התוצאות בין התקופה שבה לא השתמשנו ביצירה לתקופות שלפניה 
כשהן  יותר  רבה  בנינוחות  יולדות  שלנו  שהאימהות  גילינו  ואחריה, 
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מאזינות לה. אנחנו מאמינים בכל לבנו שהמוזיקה הזאת מכניסה את 
היולדת למצב רגוע ונינוח להפליא, ויוצרת סביבת לידה רגועה ושלווה.

מומלץ להאזין לכל תקליטור הרפיית הקשת או לתרגל את התסריט 
בתרגול היומי הפרטי שלך. אם יש מילים או דימויים מסוימים שאינך 
מרגישה איתם בנוח, החליפי אותם במילה או במשפט שמתאימים לך 
יותר, ותני לתחליפים הללו להוביל אותך עמוק יותר לתוך ההרפיה. כל 
סוגי  העבודה עם דמיון מודרך הם בעצם היפנוזה עצמית, וחשוב לדעת 
שאף אחד אחר מלבדך אינו מביא אותך למצב הזה. דמיון מודרך היא 
תרפיה המושתתת על הסכמה. אם את מגלה שאת זקוקה לעזרה כדי 
להיכנס להרפיה עמוקה, דברי עם המדריכה שלך כדי שתוכלו לרדת 

יחד לשורש הבעיה. 
אימהות רבות תוהות אם הזמן שהן מבלות בתרגול הרפיית הקשת 
עוזר להן. הן מגלות כי כבר אחרי תרגול אחד או שניים, הן אינן מצליחות 
להקשיב בשימת לב לחומר כיוון שהן מפליגות במחשבות או נרדמות. 
דעי  לך,  קורה  זה  אם  לקרות.  שיכול  ביותר  הטוב  הדבר  זה  למעשה, 
שאינך ישנה באמת. למעשה, הצלחת ללמד את התודעה להגיב להרפיה 
רק  דעי  קבע,  דרך  קורה  זה  אם  לשינה.  הדומה  למצב  ולהיכנס  מיד 
זהו  למענך.  אותם  ומעבד  ההרפיה  לתרגולי  מכוון  שלך  שהתת־מודע 

חלק מהשפעת ההתניה.
להכניס  כדי  ב"סיפור"  או  בעלילה  משתמשת  אינה  הקשת  הרפיית 
כדי  במיוחד  תוכננה  המילים  על  החזרה  להרפיה.  שלך  התודעה  את 
להרפיה  במהירות  אותך  ולהכניס  הסביבה  מן  להתנתק  לך  לעזור 
הרצויה. אף שהדבר נעים מאוד, במהלך התרגול אין צורך לדמיין נופי 
טבע או לשהות זמן רב מדי בהרפיה מתקדמת. בין שאת מדמיינת את 
התהליך, בין שמלווה הלידה שלך מוליך אותך בנתיביו או שאת מאזינה 
לתקליטור, תוכלי לשלוט בטכניקה מהר יותר כבר אחרי שבוע אחד אם 
רק תניחי לעצמך להיסחף. אם את נהנית מהדמיון המודרך תוכלי לקנות 
תקליטורים אחרים, אך תרגיל הרפיית הקשת יספיק להתניית התודעה 

והגוף להרפיה עמוקה. 
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מלווה הלידה הוא שותף פעיל בחוויית הלידה. במקום להיות צופה 
היפנוברת'ינג  ידע, בשיטת  אונים לחוסר  חוסר  בין  מן הצד המיטלטל 
תהליך  ביולדת.  העיקרי  והתומך  מוסמך  מדריך  בעצם  הוא  המלווה 
יצירת הקשר ההורי שמתרחש בין האם, התינוק והמלווה בשלב הביניים 
הנפלא הזה, בשילוב ההרפיה המותנית של האם, הם המפתח לחוויית 

לידה מספקת לכולכם. 
רצוי שמלווה הלידה יתרגל איתך את הרפיית הקשת לעתים קרובות 
ככל האפשר לפי התסריט שיופיע להלן. חשוב שתתרגלי את ההרפיה 
מלווה  של  קולו  צליל  בעזרת  עמוקה  להרפיה  להיכנס  שתוכלי  כדי 
הלידה שלך. כשאת מתרגלת איתו, קצרי את זמן התרגול אך הגבירי את 
תדירותו. קיצור התרגול ימנע ממנו להפוך למטלה ארוכה מדי, שאפשר 

לדחות עד שתצליחו "למצוא לה זמן".
את  ילטף  הלידה  מלווה  הצבעים,  סדרת  את  מדקלמים  כשאתם 
וזרועך בתנועה רכה כלפי מעלה, כדי לדמות את זרימת ההרפיה  ידך 

הטבעית שתתפשט בכל גופך בשלב המחיקה והפתיחה בלידה. 
חומר הקריאה למלווה הלידה )עמ' 143( מציע תסריט לדמיון מודרך 
בזמן הלידה, ויכול לעזור לך לדמיין לידה חלקה ורגועה. תוכלי לתרגל 
בחומר  הרפיית הקשת. כשתשתמשו  עם  לסירוגין  הזאת  ההרפיה  את 
הקריאה למלווה הלידה, דמייני את עצמך פוסעת לתוך הסצנה השמחה 
שתתרחש שניות לאחר הלידה, כאשר שניכם תחזיקו את התינוק שלכם 
ותיצרו איתו קשר. תמונה זו חשובה מאוד להטבעת רושם של תוצאה 

חיובית ושמחה. 
התרגול המשותף שלכם מיועד לחזק את הקישור בין קולו ומגעו של 
הציפייה  במהלך  קשר  ביניכם  וליצור  החיובית,  ההתניה  לבין  המלווה 

ללידה הקרבה. 

הטכניקה
אמא, 	  בנוח.  בו  תרגישו  רכה, ששניכם  תאורה  בעל  מצאו מקום 

והניחי את הראש על המשענת, או הישעני על  שבי על הכיסא 
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גופך  שפלג  כך  ובכתפיים,  בראש  לתמיכה  כריות  והניחי  ספה 
העליון מורם מעט.

את 	  שלימדת  כפי  בדיוק   – עמוקה  להרפיה  בעדינות  היכנסי 
עצמך. השתמשי בטכניקת נשימות ההרפיה, שאפי בשלווה ונשפי 

בשלווה לכל איברי גופך.
כשתירגעי ותיכנסי להרפיה, דמייני את עצמך נחה בעדינות על מצע 	 

של ערפל בצבע תות בגובה כחצי מטר. דמייני שהערפל האדום 
והרך הוא ההרפיה הטבעית שזורמת סביב גופך ובתוכו. המשיכי 
להרפות עד שתרגישי שגופך חסר משקל כמעט, ונבלע בערפל. 
הסרעפת,  את  כתפייך,  את  מלטף  הצבעוני  הערפל  את  הרגישי 
את  כאילו  ולהרגיש  להשתחרר  לעצמך  הניחי  והרגליים.  הישבן 
צפה על פני ערפל התות האדמדם. הרגישי את הנדנוד העדין. את 
יותר לתוך ההרפיה והערפל הרך מרווה את גופך.  נכנסת עמוק 
תות.  בצבע  רכה  בד  פיסת  היה  כאילו  כמעט  רדום,  הופך  גופך 
הרגישי את ערפל ההרפיה העמוקה מחלחל לתודעתך ולגופך מן 
הקודקוד עד קצות הבהונות. הרגישי את עקצוץ ההרפיה בכפות 
הרגליים. דמייני את ערפל ההרפיה הטבעי מסתחרר בתוך גופך – 

התודעה והגוף שלווים ורגועים.
כעת דמייני את עצמך נחה על מצע של ערפל כתום חיוור, וגופך 	 

לך  הקודמת, שעזרה  בתמונה  ויותר. השתמשי  יותר  נינוח  הופך 
הצבעוני  שהערפל  דמייני  והרך.  האדמדם  הערפל  את  לדמיין 
סוחף את כל גופך, מתחיל מהקודקוד, מלטף את הכתפיים, החזה, 
הזרועות והרגליים, ונישא כל הדרך עד לכפות הרגליים. הרגישי 
נכנסת  שאת  ודעי  הרגליים,  בכפות  ההרפיה  עקצוץ  את  שוב 

להרפיה עמוקה אף יותר.
כעת דמייני את עצמך בערפל צהוב ורך, המקיף את גופך מקודקוד 	 

הראש למטה לאורך הלחיים, הלסתות והפה. ההרפיה האיכותית 
מחליקה כעת על הכתפיים, הזרועות העליונות, המרפקים וכפות 

הידיים, ונודדת במורד הבטן, הרגליים וכפות הרגליים.
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המשיכי בתרגיל הדמיון המודרך עד שתעברי על כל שאר צבעי 	 
הקשת – ירוק, כחול, סגול, ואז לבן בהיר.

כעת החזירי את עצמך לאט לחדר, כשאת מרגישה ערנית ומלאת 	 
אנרגיה. 

להרפיה  להיכנס  תוכלי  הזאת,  התמונה  את  שתתרגלי  פעם  בכל 
הדמיון  טכניקת  מעט.  מתנדנד  שגופך  שתחושי  ייתכן  יותר.  עמוקה 
המודרך הזאת חשובה מאוד, כיוון שהיא תשמש את מלווה הלידה יחד 
עם טכניקת הרפיית הכפפה )עמ' 148( במהלך הלידה. התמונות הללו 

יאפשרו להרפיה הטבעית לזרום בכל גופך בשלב המחיקה והפתיחה.

טקסט למלווה הלידה

בולגוק  ליאו  הנרי  במקור  שכתב  מתסריט  מעובד  הבא  הטקסט 
לאשתו, ג'ואן, כשהם התכוננו ללידת בנם. התסריט מופיע בספרו של 

הנרי "היפנוזה עצמית: יצירת הייעוד שלך". 
מיופיין.  הנרי התרגשתי מאוד  מילותיו של  לראשונה את  כשקראתי 
הוא מתאר את ההתפעלות שחש האב כשהוא עד לנס הלידה הנהדר. 
הנרי תומך ברעיון של יצירת קשר לפני הלידה ומציין כי הגישה והלך 
המחשבה של האם ושל מלווה הלידה משפיעות על התינוק ומעודדות 
אותו בעדינות במהלך הלידה, בדיוק כפי שהן מעודדות את האם. אני 
מודה להנרי שהרשה לי לשלב בתסריט שלו כמה דימויים של שיטת 

היפנוברת'ינג.

חיים חדשים נוצרים, צומחים ונעים בתוכך. את מהווה חלק 
מאוד  חשוב  אירוע  עצמם.  החיים  של  ומהייעוד  מההבטחה 
ביולוגי  טבעי,  נורמלי,  נהדר,  אירוע  בחייך...  להתרחש  עומד 
ורוחני. את עומדת ללדת תינוק. מה שקורה כעת הוא תהליך 
ומתנועעת  בועטת  קטנה,  ברייה  אותה  של  והשחרור  הלידה 

שהיתה חלק ממך זמן רב כל כך. 
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בקרוב יגיע זמנו של התינוק להפוך לאדם בפני עצמו. מחזור 
אחד נגמר, ומיד מתחיל מחזור חדש. מה שנקרא "לידה" הוא 
אותה חוויית ביניים, נקודת המשען. אותו הרף עין שמפריד בין 

שני העולמות. 
המעבר משלב אחד למשנהו מביא עימו לחץ, ואז שחרור. 
בקרוב, כשהמעבר יושלם ויתמלא, תחווי זאת. תוכלי לחוש בו 
ולאמץ אותו לחיקך, ולקדם אותו בברכה כאירוע מרענן וטבעי. 
את בונה בתודעתך גישה בריאה וציפייה שמחה. לידה שמחה 
קשורה קשר אמיץ לציפייה בריאה, מלאת שמחה ואהבה. זה 
זורמים  שדרכו  ערוץ  שאת  שהעובדה  אומרים  להפליא.  יפה 
לעולם חיים חדשים היא חוויה רוחנית. בעזרת ההבנה הזאת, 
ובשילוב הרפיה מוחלטת ונשימה שלווה, אי־הנוחות מתפוגגת, 

ולעתים קרובות היא נעלמת לגמרי. 
הזה...  האדיר  האוניברסלי  בכוח  הרהרי  יתחילו,  כשהצירים 
איתו  מלאה  בהרמוניה  נמצאת  שאת  הטבע  של  החיים  כוח 

במהלך החוויה. 
כשאת מרגישה שהציר מתחיל לעלות, חשבי מיד "לשחרר" 
ו"להרפות" את המתח. יש לך זמן לחוות את הגל העולה ברחם, 

לזרום איתו, ובסופו של דבר לשחרר אותו ולהרפות.
החיים  קצב  אל  ולהתמוסס  לזרום  להרפות,  לומדת  את 
כעת:  יודעת  את  החיובית,  והציפייה  ההרפיה  בעזרת  עצמם. 

הכול אפשרי. 
האינסופיים  בגלים  הביטי  אגם.  שפת  או  ים  חוף  דמייני 
המלחכים את החוף ברכות... השפל והגאות של המים. התבונני 
בהם מתנפצים על החול ונסוגים. התחברי אליהם, זרמי לתוכם. 

התחברי לקצב הגלים בתוך גופך... הציר ודעיכתו. 
גופך...  של  הטבעיים  ההרגעה  חומרי  את  פנימה  נשמי 
הכאבים  ממשככי  וכמה  כמה  פי  היעילים  האנדורפינים, 
החזקים ביותר שמכיר האדם... חוללי את השלווה שלך ופזרי 
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אותה ברחבי גופך... שאפי ונשפי... כך תלדי את התינוק שלך. 
את מכינה את עצמך לחגיגת החיים הנפלאה הזאת בעזרת 
עם  ותעבדי  לקצב  כשתתחברי  ומנטלי.  רוחני  גופני,  תרגול 
פעם  בכל  יותר.  וחלק  קל  ייעשה  הכול  הגוף,  ועם  התודעה 
שתשמעי את קולו של מלווה הלידה ותחושי את מגעו העדין, 

תיכנסי עמוק יותר ויותר לתוך ההרפיה. 
שואפת,  שאת  פעם  בכל  בעדינות.  בביטחון,  לאט,  נשמי... 
נשפי  נושפת,  שאת  פעם  בכל  ושלווה.  הרפיה  פנימה  שאפי 
הגוף  של  הטבעיים  לאנדורפינים  והניחי  הלחץ,  את  החוצה 
לסלק את כל המתח והלחץ. הרגישי אך ורק את הגל שמקרב 
את גופך עוד ועוד ללידה. הירגעי וזרמי עם הקצב הטבעי של 
גופך, והיי בטוחה שגופך יודע מה לעשות. תני לגוף שלך לטפל 

בלידה. בטחי בו. הרפי ותני לו לעשות את עבודתו.
מתמלאת  את  כיצד  הפנימיים  ובחושייך  רוחך  בעיני  ראי 
באושר, מודעות מלאה וציפייה מנטלית ורגשית גם יחד. חשבי 
על כך כאילו כבר הצלחת. באוזני רוחך הקשיבי לצליל הראשון 

של חיים חדשים. 
העלי בדמיונך תמונה חיה של החדווה שתחושי כשתראי את 
התינוק שלך ברגע הלידה. ראי כיצד שלושתכם יוצרים קשר 
לראשונה בחייו. כעת פסעי מנטלית לתוך הסצנה המאושרת 
הזו. הפכי לחלק מהלידה הזו... מלאת סיפוק. הרגישי אותה... 
רוחך  בעיני  הביטי  ועכשיו.  כאן  שלך,  הגוף  זה  אותה.  חושי 
והרגישי כיצד את עוטפת לגמרי את הגוף הזה, ומאמצת את 
אלו  התינוק;  את  שעוטפות  זרועותייך  אלו  חזך.  אל  התינוק 

ידייך שמחבקות את הברייה החדשה והקטנה הזו. 
ידעת שאת יכולה לעשות זאת, והצלחת. עשית זאת היטב, 

ותחושת ההתעלות הזאת לא תימחה לעולם. 
מסתורין  כיצד  וראי  ובפליאה,  באושר  לסצנה  הצטרפי 
הבריאה המתמשך נפרש בפנייך. את פועלת בהרמוניה עם כוח 
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החיים של הטבע. כעת, יותר מאשר בכל רגע אחר בחייך, הוא 
נמצא איתך ובתוכך. את חלק בלתי נפרד מהטבע, והטבע הוא 
חלק בלתי נפרד ממך. את משתתפת בחגיגת החיים הגדולה 

ביותר. 
את מהווה חלק מההבטחה ומהייעוד של החיים עצמם.

פריחת ניצן הוורד

אחת התמונות הפשוטות והיעילות ביותר בדמיון מודרך היא פריחת 
עצמי  ואז  להרפיה,  להיכנס  כדי  הנשימה  בטכניקות  השתמשי  הוורד. 
עיניים ודמייני את התינוק שלך נע בעדינות כלפי מטה, אל פתח הנרתיק. 
דמי את הפתיחה ההדרגתית של הפרינאום לפרישה העדינה של עלי 
הכותרת של הוורד. כדאי להשתמש בדימוי הזה בימים האחרונים של 

ההיריון, כדי להתחיל לידה, או בשלבי הפתיחה ויציאת התינוק.

סרטי משי כחולים

זוכרת את סיבי השרירים הטבעתיים התחתונים, שנמשכים למעלה 
עצמי  הרחם?  צוואר  של  ולפתיחה  למחיקה  לעזור  כדי  ואחורנית 
עיניים ודמייני שהשרירים אינם סיבים אלא סרטי משי כחולים ורכים, 
השרירים  של  הסדיר  המשיכה  לכוח  ובקלות  בעדינות  המתמסרים 
האנכיים, ומסתחררים הלוך ושוב. תרגלי את הדימוי הזה לקראת סוף 
ההיריון, כדי שתוכלי לזמן אותו בקלות בזמן הצירים ובשלב המחיקה 

והפתיחה בלידה.

מבחן הרפיית הזרוע

מבחן  ולכן  אמיתית,  תחושה  חווה  אינך  בדמיון  משתמשת  כשאת 
זהו מבחן פשוט מאוד,  ולהפתיע אותך.  הזרוע עשוי לשעשע  הרפיית 
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ובו בזמן משכנע מאוד. הטכניקה נועדה להראות למלווה הלידה ולאם 
שהתרגול באמת עובד. 

הטכניקה 
והניחי את האצבעות  הגוף  הניחי את הזרועות לצדי  הגב,  שכבי על 
קעורות על פני המיטה או הספה. בסוף ההיריון או במהלך הלידה לא 

כדאי לשכב ישר על הגב לפרקי זמן ארוכים.
לאחר שתיכנסי להרפיה, דמייני שמלווה הלידה קשר לפרק כף ידך 
בלון הליום אדום וענקי. כמעט מיד תרגישי שהבלון מושך את פרק כף 
היד למעלה. כעת הוא מוסיף גם בלון הליום כתום. שני הבלונים מושכים 
את פרק כף היד חזק יותר ויותר. הזרוע שלך מתחילה להתרומם. את 
ככל  מתחתייך.  במיטה  או  בכרית  שקע  יוצר  שלך  שהמרפק  חשה 
שהמשיכה מתחזקת, פרק כף היד עולה גבוה יותר. עם כל משיכה ידך 
מתרוממת עוד ועוד. עוד בלון נקשר – הפעם בלון צהוב. עם כל בלון 
הזרוע שלך נעשית קלה יותר. ככל שאת מנסה להחזיק את פרקי כף 
היד למטה, בלוני ההליום מושכים את הזרוע עוד ועוד למעלה. הזרוע 
אינה מצליחה להתנגד למשיכה. גם אם תשתדלי להחזיק אותה למטה, 
כף היד עדיין נמשכת מעלה. המשיכי לדמיין שנוספים עוד ועוד בלונים, 

בכל צבעי הקשת, בשתי הידיים.
כשזרועותייך יתרוממו למרחק של כ־20 ס”מ מהמיטה, החזירי אותן 
לצדי הגוף. ככל שתתרגלי יותר, תצטרכי פחות בלונים כדי שהזרועות 
פעם  לעצמך שבכל  הזכירי  הרפיה  כל  בסוף  יתרוממו.  היד  כף  ופרקי 
להיכנס  היא  מטרתך  יותר.  מהר  בגופך  תתפשט  ההרפיה  שתתרגלי, 

להרפיה עמוקה בתוך זמן קצר מאוד.
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שיטות להרפיה עמוקה 
במיוחד

בפרק זה נציג שיטות יעילות במיוחד להרפיה עמוקה, שבה גוף האם 
תרגול  לאמנזיה.  הדומה כמעט  מגיעה למצב  והיא  לחלוטין,  ורך  רפוי 
אותך  שתשמש  העמוקה  להרפיה  להיכנס  אותך  ילמד  בכיתה  יסודי 
בשלב יציאת התינוק, לפני שתעברי לנשימות הלידה העדינות. ההרפיה 
ולהתרכז  גופה  בתוך  יותר  עמוק  להתכנס  לאם  מאפשרת  המוחלטת 
בתינוק. לעתים קרובות האם נשארת בהרפיה עמוקה גם כשהיא נושפת 

את התינוק במורד מעבר הלידה עד ליציאתו. 
כדי לתרגל את שילוב הטכניקות, היכנסי למצב הרפיה בעזרת אחת 
מטכניקות ההרפיה שנלמדו בפרקים הקודמים )נשימות הרפיה, הרפיית 
רך  יהיה  שגופך  ברגע  האותיות.(  הרפיית  או  מתקדמת  הרפיה  פנים, 

ונינוח תהיי מוכנה להמשיך.

הרפיית הכפפה

טכניקות  של  מגוון  מתוך  הראשונה  הטכניקה  היא  הכפפה  הרפיית 
העמקה, ואחת הדרכים הטובות ביותר שבהן ליצירת עוגן של הרפיה 
הצירים  בזמן  להכוונה  גם  מאוד  יעילה  הטכניקה  ומרגיעה.  עמוקה 
והלידה, ולכן אני ממליצה שהיא תהפוך לרכיב עיקרי בתרגול שלך ושל 

מלווה הלידה שלך. 



149מארי פ. מונגן  | 

הטכניקה 
יד ימין – כפפה מיוחדת  דמייני שאת עוטה כפפה כסופה ורכה על 
ידך  שאצבעות  מרגישה  את  רגע  בן  טבעיים.  באנדורפינים  ומלאה 
האצבעות.  בקצות  קפיצים  לך  יש  כאילו  ולעקצץ,  לגדול  מתחילות 
הכפפה הכסופה, שמזרימה אנדורפינים סביב האצבעות, כף היד וגב כף 

היד, מרדימה את ידך כאילו הנחת אותה בתוך מכל גדול של מי קרח. 
כשמלווה הלידה מלטף את גב כף ידך ואת זרועך את מרגישה עקצוץ 
קל, ידך מתחילה להירדם וחוסר התחושה מטפס במעלה הזרוע. כאשר 
נדמות לך כחסרות חיים  הן  כולה מאבדות את התחושה,  והזרוע  היד 
זורם  הכסוף  האנדורפינים  ערפל  עץ.  חתיכת  כמו  תחושה,  וחסרות 
בהדרגה דרך כף היד, ואת יכולה להעביר אותו לאן שתרצי כדי להיכנס 
להרפיה עמוקה ונינוחה. אם תרצי להעביר את חוסר התחושה לאיבר 
אחר בגוף, דמייני שאת מניחה עליו את היד – וכל איבר כזה ירגיש קליל, 

רדום וחסר תחושה.
אפילו אימהות שטוענות כי אינן מרגישות בנוח כשנוגעים בהן, נכנסות 
מיד להרפיה כאשר מלווה הלידה שלהן משתמש בטכניקה ומדקלם את 

משפטי העידוד ללידה. 
התרגול יאמן את גופך להגיב בשלווה כשאת מרגישה ליטוף בכף היד 
להמשיך  לגוף  תני  בגוף.  ולא  ובדימויים,  בנשימות  רק  היעזרי  ובזרוע. 

לשכב רך וחסר תחושה לגמרי.

מד העומק

תרגיל זה יאפשר לך להיכנס להרפיה עמוקה במיוחד – אותה הרפיה 
שבה תשתמשי בסוף שלב הפתיחה בלידה. 

הטכניקה 
דמייני שבתוך גופך נמצא מדחום גדול, רך וגמיש שעומד על ראשו. 
חלקו התחתון והכדורי של המדחום נמצא ממש מעל מצחך. הצינורית 
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הגמישה מתארכת עד קצות האצבעות. בתוך הכדור יש נוזל צלול של 
הרפיה טבעית. 

ל־39,  מ־40  אחורנית  ספרי  שנתות.  ארבעים  מופיעות  המדחום  על 
זורם בעדינות מספרה אחת לזו  וכן הלאה, ודמייני שנוזל ההרפיה   38
גופך להרפיה. כדי לחזק את  ומכניס את  שלפניה, חודר למחזור הדם 
ההרפיה הממלאת כל תא, עצב ושריר בגופך, דמייני שנוזל נוסף זורם 
במורד צינורית המדחום. בהדרגה, כשהנוזל ימלא את החלל בצינורית, 

תחושי הרפיה עמוקה מחלחלת לגופך. 
ו־0 – יעבירו   10 ,20 ,30 בזמן הספירה לאחור, המספרים העגולים – 
ל־20,   10 הנמוכים שבין  יותר. כשתגיעי למספרים  עמוק  אותך לשלב 
תגלי שאת בהרפיה עמוקה מאוד. עשר הספרות האחרונות יכניסו אותך 
להרפיה עמוקה במיוחד שבה תשתמשי בסוף שלב המחיקה והפתיחה 

בלידה.
כשגופך רפוי כולו, דמייני שאת עוטה כפפת הרפיה ארוכה וכסופה, 
התחתונה,  הזרוע  באזור  וסביבו,  היד  כף  פרק  במעלה  נעה  וההרפיה 
ועושה את דרכה אל המרפק. את מתחילה לחוש כאילו זרועך כלל אינה 
נמצאת שם. כשתחווי את התחושה הזאת תוכלי להעביר את ההרפיה 
לאיברים אחרים בגופך, ובעיקר לאזור האגן התחתון. השתמשי בדימוי 
זה לבדך או בעזרת מלווה הלידה, בזמן התרגול בבית או במהלך הלידה.

שסתום השער החושי

נבחרים  באיברים  תחושה  לאובדן  שמוביל  מאוד  פשוט  דימוי  זהו 
בגופך, בדומה להרפיית הכפפה. תוכלי להשתמש בדימוי של שסתום 
הבקרה לצרכים שונים, למשל כדי לשמור על לחץ הדם כדי שלא יעלה 
מדי, לשמור על כמות בטוחה של מי שפיר ולשלוט ברמת המתח הנפשי 

שלך. 
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הטכניקה
היכנסי להרפיה טבעית ועמוקה ודמייני שאת נמצאת במרכז התודעה 
הפנימית שלך, בחדר הבקרה של התת־מודע, ישובה מול שסתום גדול 
ועגול. השסתום שולט במסרים שיוצאים מהמוח, עוברים דרך השער 
החושי בגזע המוח ונשלחים לכל העצבים בגוף. המחוון על השסתום 
מכוון למצב "פעיל" בשעה 12 בראש החוגה – המצב הנורמלי שמשרת 
לנוע  יכולה  את  פעיל,  במצב  כשהשסתום  היום־יום.  בשגרת  אותך 

ולהרגיש כרגיל. אם תיפצעי, תחושי כאב.

כבויבחירה

פעיל

שסתום הבקרה של השער החושי

כדי לכבות כל אחת מהתחושות בגופך, סובבי את המחוג למצב "כבוי" 
ונינוחות  הרפיה  גופך.  כל  את  תשטוף  רווחה  ותחושת  שמונה,  בשעה 
מתמקמות כעת בתוך הגוף. תחושות הרפיה, נמלול ועקצוץ מתחילות 
להתפשט במרפקים, בברכיים, ברגליים התחתונות, בקרסוליים ובכפות 
הרגליים. כשהעקצוץ יגיע לכפות הרגליים, תדעי שאת מכוונת בהצלחה 
או  לחיצות  להרגיש  שתמשיכי  אף  בגופך.  והאנדורפינים  ההרפיה  את 

תנועות, תהיי נינוחה לגמרי. 
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כשהחוגה מכוונת על מצב "בחירה" בשעה ארבע, תוכלי לנטרל כל 
איבר שבו תרצי לחוות רק תחושות נינוחות ואופוריה. גופך לומד לחסום 

כל מסר מלבד נינוחות, הרפיה וקלילות בכל איבר שתבחרי.
תרגיל זה מלמד אותך להרדים את היד או כל איבר אחר בגופך, ואז 

להעביר את ההרפיה וחוסר התחושה לבטן התחתונה.
כרגע את יכולה להזיז כל איבר בגוף, אלא שכעת כל התחושות עזבו 
את ידך הימנית. ידך עטופה בכפפת הרפיה. היא הופכת כבדה ורדומה, 

כמעט בלתי ניתנת להזזה. את מרגישה שאצבעותייך גדלות. 
התחושה  חוסר  הימנית.  הלחי  אל  התחושה  חוסר  את  העבירי  כעת 
עובר עכשיו לצד הימני של הפה, ללשון ולרקמות בתוך הפה וסביבו. 
האזור נרדם יותר ויותר. את מרגישה שהרקמות בתוך הפה גדלות. כעת 
טפחי על הלחי עד שתרגישי שהיא חזרה למצבה הרגיל. טפחי על כל 
וחזרי  הרגל  על  היד  הניחי את  הרגיל.  למצבו  עד שישוב  באזור  איבר 

להרפיית הכפפה. 
ימין  היד שלך מעבירה כעת את אותה תחושה רדומה וכבדה לרגל 
רגלך  כף  אותן.  להזיז  יכולה  שאינך  עד  כך  כל  כבדות  הן  הרגל.  ולכף 
נדמית לך כדבוקה לרצפה. רגל ימין שלך, שעליה נחה היד, הפכה כבדה 
הימנית  רגלך  כף  כלל.  אותה  להרים  או  להזיז  אפשר  שאי  עד  כך  כל 
כבדה כל כך עד שהיא נדבקת לרצפה. כל ניסיון להרים אותה הוא בלתי 

אפשרי. הרגל שלך תקועה. נסי להרים את רגל ימין. אינך יכולה. 
והחזירי את התפקוד  "פעיל"  סובבי את המחוון בחזרה למצב  כעת 
התנועתיות  כל  ימין.  רגל  וכף  רגל  את  הרימי  גופך.  איברי  לכל  הרגיל 

חזרה. כעת חזרי למצב ערני. 
ככל שתתרגלי יותר, תוכלי להגיע להירדמות ולהרפיה עמוקות יותר. 
בעזרת  יותר  עמוק  להיכנס  יכולה  שאת  תגלי  הלידה,  התקדמות  עם 
הרפיית הכפפה, ולהעביר את ההירדמות וההרפיה לבטן ולאזור האגן. 

כך תוכלי לשמור על האזורים הללו נינוחים ומלאים באנדורפינים.
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טשטוש הזמן

ידוע לנו שאנשים המתרגלים דמיון מודרך אינם מודעים כמעט לזמן 
החולף. זוהי ברכה ליולדת.

כשתהיי מיומנת בכניסה חלקה להרפיה, תרגלי את טכניקת טשטוש 
הזמן. בזמן ההרפיה, אמרי לעצמך שכל חמש דקות נראות כמו דקה. 
במהלך הלידה, כשאת מתקרבת לסוף שלב המחיקה והפתיחה המלווה 
שלך יגיד לך שכל עשרים דקות נראות כמו חמש דקות. טשטוש הזמן 
הוא חלק חשוב מהלידה, והוא נכלל במשפטי העידוד שהמלווה יקרא 

באוזנייך. 
אובדן תחושת הזמן והמצב האמנזי שיתלווה אליו במהלך הלידה יגיעו 
ולא תהיי מודעת לאנשים  כך עד שתתקשי לדבר,  כל  רפויה  כשתהיי 
שסביבך. התרכזי עמוק יותר ויותר בתוך גופך ובתינוק שלך, והתחילו 
זוהי מתנה מן הטבע, שיכולה להתרחש בכל הלידות  יחד.  את המסע 
כשהאם מוכנה לשחרר, להיכנס עמוק לתוך עצמה ולמסור את הלידה 

שלה לגופה ולתינוק.

"טכניקות ההתמודדות בלידה, כמו דמיון מודרך ודפוסי הנשימה, יכולות להיות 
יעילות אף יותר בעזרת עידוד ועזרה מצד בן הזוג. נוכחותו מגדילה את סיכוייה 

של האישה לחוות לידה מספקת רגשית."
קארל ג’ונס, חוברת ההדרכה לשותף הלידה
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תזונה

 – הלידה  של  והגופניים  המנטליים  הרגשיים,  ההיבטים  על  דיברנו 
היבטים חשובים מאוד שיעזרו לך לחוות לידה שלווה ורגועה. אך מה 
שאת מכניסה לגופך מבחינה תזונתית והכנת הגוף מבחינה פיזית יכולים 
חשובה  טובה  תזונה  תסתיים.  הלידה  שבה  הדרך  את  לגמרי  לשנות 
במיוחד אם את חפצה בהיריון בריא ובלידה בריאה, ומעוניינת להימנע 
מנסיבות מיוחדות בסוף ההיריון, שכן הן עלולות להפוך את הלידה על 

פיה.

מים: נוזל הפלאים

צריכת כמות מספקת של מים היא אחד הרכיבים החשובים בשגרת 
יותר  הקלות  המשימות  אחת  והיא  ההיריון,  במהלך  היומית  הבריאות 
לביצוע. שתי מים או נוזלים אחרים כגון מיצים כדי לשמור על הגוף רווי 

ולאפשר לו לתפקד טוב יותר. השתייה היא ערך עליון.
מאמצעי  אחד  הם  האדם.  גוף  של  ממשקלו  כ־60%  מהווים  המים 
התעבורה העיקריים בגוף, והם נושאים רכיבים תזונתיים חיוניים לרקמות 
ולשרירים. המים מסייעים לעיכול כשהם מעבירים את המזון במערכת 
העיכול ומסלקים את הפסולת הרעילה אל מחוץ לגופך – שני דברים 
סיכה  כחומר  משמשים  המים  ההיריון.  בזמן  בחשבון  להביא  שחשוב 
ומרפדים את המפרקים והשרירים, ממלאים תפקיד חשוב בתפקודו של 
כיוון שההיריון  הגוף.  על טמפרטורת  ומסייעים לשמור  עמוד השדרה 
משנה את משק המים בגוף – הדרך שבה הגוף מאחסן נוזלים ומשתמש 
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בהם – הכליות מסננות יותר רעלנים. הגדלת צריכת המים תסייע לתהליך 
זה ותעזור לך להימנע מבעיות כגון רעלת היריון בשלב מאוחר יותר. 

בריאות  על  לשמירה  ביותר  הזולות  הדרכים  אחת  היא  מים  שתיית 
טובה במהלך ההיריון, והיא תעזור לך להימנע מאי־נעימויות כגון כאבי 
פרקים, עצירות, התכווצויות שרירים, בעיות עיכול ושלל טרדות אחרות 
בהם אחרי  להימנע מהן מראש מאשר לטפל  עדיף  בהיריון.  הנפוצות 

שהן מתעוררות. 
לאיבוד  גורמת  חומו  על  והשמירה  הגוף  של  השגרתיות  הפעולות 
השתן  הגס,  המעי  הריאות,  הכליות,  העור,  דרך  פוסק,  בלתי  נוזלים 
והזיעה. כשאנחנו מאבדים נוזלים, עלינו להחזיר אותם לגוף. מי השפיר 

מתחדשים לפחות שלוש פעמים ביום. 
יש המלצות רבות לגבי כמות המים שאישה הרה צריכה לשתות. באופן 
כללי, מומלץ לשתות מדי יום שמונה כוסות מים, או כ־2 ליטרים. אם את 
פעילה מאוד, אם את חיה במקום גבוה, באקלים יבש, אם הטמפרטורה 
גבוהה, או אם את שומרת על תזונה עתירת סיבים כדי להימנע מעצירות, 

עלייך לשתות יותר. 
קל לחשב כמה מים עלייך לשתות. תני לגופך להגיד לך מה הוא צריך, 
כפי שהוא עושה היטב בנסיבות אחרות. תוכלי לדעת בקלות אם את 
רווי משחרר שתן  גוף  צבע השתן.  בדיקת  ידי  על  מים  שותה מספיק 
בצבע של לימונדה בהירה. אם השתן שלך בצבע צהוב עמוק יותר, שתי 

מים לעתים קרובות יותר והגבירי את צריכת החלבון. זה פשוט מאוד. 
היי מודעת גם לטיב המים – מים מינרליים נקיים או מים מסוננים הם 
הטובים ביותר. שמירה קפדנית על משטר זה תעזור לך למנוע בעיות 

רבות בהיריון, עור יבש ובעיות אחרות.

לאכול בשביל שניים

שלך  לתינוק  מספקת  שאת  התזונה  מן  חשוב  אין  ההיריון  במהלך 
כשהוא גדל ומתפתח. זכרי, את בונה כעת עוד אדם קטן העשוי מעצמות, 
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די  אין  בנייה,  פרויקט  בכל  כמו  ותאים.  דם  שרירים,  רקמות,  איברים, 
ביסודיות ובזהירות. אם לא תשתמשי בחומרים הטובים ביותר, הפרויקט 
יותר.  היא תובענית אף  בניית אדם חדש  יצליח כמו שרצית.  כולו לא 
שלא  מדי,  מועטה  לב  תשומת  מקבלת  הלידה  שאחרי  בשנה  התזונה 
לדבר על תשומת הלב האפסית שניתנת לתזונה לפני ההתעברות. לכן, 
ולספק לתינוק שלך רכיבים תזונתיים  כעת הגיע הזמן לקבל אחריות 

נכונים.
ובריאות  רבות  שנשים  לכך  מובילה  הזה  החיוני  מהנושא  התעלמות 
למראה סובלות מבעיות שונות בסוף ההיריון. ד"ר תומס ברואר מתייחס 

לבעיות הללו בשני ספריו:
Metabolic Toxemia in Late Pregnancy 

What Every Pregnant Woman Should Knowו־  
אנחנו ממליצים בחום לקרוא את הספרים וללמוד כיצד להימנע מרוב 
הבעיות שנשים חוות בסוף ההיריון. כיוון שהפילוסופיה של היפנוברת'ינג 
דוגלת בהימנעות מתוצאותיה של תזונה גרועה ולא בטיפול בהן, הכנו 
תקינה.  בריאות  על  לשמור  ולתינוק  לך  שיעזרו  כלליות  הצעות  כמה 
אם בריאה תלד תינוק בריא. לאימהות בריאות נולדים פחות תינוקות 
במשקל נמוך, והן חוות פחות אירועי לידה מוקדמת, פחות מקרי יתר 
רעלת  מקרי  ופחות  בכלל,  גבוה  דם  לחץ  או   )PIH( בהיריון  דם  לחץ 
)שני האחרונים נכרכים בדרך כלל יחד, אף שלא בצדק, ונקראים "רעלת 
יהיו  ולידות של נשים בריאות  היריון"(. באופן כללי, הסיכוי שהריונות 
יותר. כדי להשיג בריאות טובה בכל שלב בהיריון,  "רגילים" הוא גדול 
עלייך להבין שמקור המזון היחיד של התינוק שלך הוא ַאת. אם תרצי 

שיקבל תזונה טובה, את זו שתצטרכי לספק לו אותה. 
 – תוספים  רק  הם  אך  כמובן,  טובים,  הם  להיריון  ויטמינים  תוספי 
עלייך לצרוך אותם בנוסף לתפריט תזונתי מלא, ולא כתחליף לתוכנית 
אכילה נכונה. משמעות הדבר היא שכמו רוב האוכלוסייה, כשאת עושה 
קניות, עלייך לשמור ולהגן על גופך. קני מזונות טריים ואורגניים לעתים 
פירות  אילו  לב  ושימי  מזונות מעובדים,  ככל האפשר במקום  קרובות 
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וירקות רוססו בחומרי הדברה או טופלו בחומרים משמרים. כמו בכל 
תחום בהיריון, גם כאן סגלי לעצמך את ההרגל להטיל ספק. עלייך להגן 

על התינוק שלך.
דיאטנים  ידי  על  ונבדקו  התקבלו  הבאות  שההצעות  אף  לב:  שימי 
ותזונאים, אם ישנן נסיבות מיוחדות או שיקולי תזונה מיוחדים בהיריון 

שלך, התייעצי עם תזונאי או דיאטנית. 
גידול תינוקות שמחים ובריאים מתחיל במזונות בריאים. תכנני להגדיל 
את צריכת הקלוריות בתפריט היומי שלך בכ־300 קלוריות. להלן כמה 

הצעות:4

אכלי: 
הרבה מאוד חלבון – 75–100 גרם מדי יום, בכמה חטיפים או בארוחות 
קלות. חלבון הוא אחד מאבני היסוד בתזונה שלך. מזונות הכוללים חלבון 
הם לדוגמה: גבינת קוטג', חלב, גבינות שונות )מלבד גבינות שמנות כגון 
קממבר, ברי ורוקפור(, דגים בטוחים )ראי בהמשך(, חמאת בוטנים, בשר 
וזרעים  אגוזים  ירקות,  ביצים, חמאה,  עגל,  כבש,  כבד,  עוף,  רזה,  אדום 

)מקורות־על( ופירות. 
מלח ים הכולל מינרלים – לפי הטעם. 

דגים בטוחים – הגדילי את צריכת הדגים הבטוחים או את שמני הדגים 
המכילים חומצת אומגה 3. לפני הקנייה בדקי אם הדגים מכילים כספית, 

שכן היא עלולה להיות מסוכנת. 
מזונות ירוקים – ירקות עליים כהים ולא מבושלים כמו סלרי, פלפלים 
ירוקים, תפוחי עץ, ברוקולי, אפונה, אבוקדו, שעועית ירוקה, כרוב ניצנים, 
אספרגוס, שעועית לימה, כרוב עלים )קייל(, מנגולד, ענבים, ליים, עלי 
סלק, זוקיני, ארוגולה, חסה, תרד )לפרקים, כיוון שהוא עלול להגביל את 

ספיגת הסידן(, גרגיר הנחלים ואפונת שלג.
סוגי דלעת שונים, בטטה, מלון, תפוזים, אפרסקים,   – מזונות כתומים 

 , Toxemia in Late Pregnancy Metabolic ,Brewer Thomas  :4 מקורות

שונים  ומאמרים   Blue  Ribbon  Babies האינטרנט,  אתר  הלאומית,  החלב  מועצת 
בנושאי תזונה.
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משמשים, נקטרינות, מנדרינות, גזרים, פלפלים )טריים ומבושלים(. 
מזונות אדומים – אבטיח, תותים )ללא חומרי הדברה(, פלפלים )טריים 
)כדאי לשתות תה  או מבושלים(, עגבניות, תפוחי עץ, אוכמניות, פטל 
מעלי אוכמניות אדומות(, דובדבנים, ריבס, תפוחי אדמה אדומים, גמבה 

וצנון. 
פירות בצבעים שונים – אננס, אגסים, בננות, מלון דבש, קיווי וענבים. 

הימנעי מהדברים הבאים: 
אלכוהול 

קפאין 
ניקוטין 

בשר מעובד – נקניקיות ונקניקים  
בשר נא ודגים נאים – צדפות, סושי ואחרים 

שומנים לא נחוצים – מזון מטוגן, צ'יפס, מזון מהיר 
אדמה   תפוחי  לבן,  אורז  לבן,  קמח  מוצרי  לבן,  סוכר   – לבנים  מזונות 

                      לבנים 
מתוקים – סוכריות המכילות קלוריות ריקות שאין בהן כל ערך תזונתי.
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פעילות גופנית

חשוב  זאת,  עם  מיוחדת.  חשיבות  יש  ההיריון  במהלך  להתעמלות 
מאוד לשלב אותה בשגרת יומך בטבעיות, כדי שלא תהפוך לעניין גדול 
או למטלה שצורכת זמן רב. מצאי דרכים טבעיות לחזק את גופך, בדיוק 
כמו שאת מתכוננת ללידה. גווני את התרגילים ותרגלי לעתים קרובות 

ככל האפשר, בשילוב הפעילות היומיומית שלך. 
אפשר  חלקם  את  אגב.  כבדרך  לתרגל  שאפשר  תרגילים  הרבה  יש 
לעשות במיטה, כשאת מתעוררת בבוקר או לפני שאת הולכת לישון. 
אם את רגילה לפעילות גופנית נמרצת, התייעצי עם הרופא שלך וודאי 

שהתרגילים אינם מסכנים את התינוק. 
אחת הדרכים הטובות ביותר לתרגל בקביעות היא להצטרף לקבוצת 
כושר והתעמלות להיריון. האימהות בקבוצות הללו נרגשות בדרך כלל 
מן ההיריון ולקראת הלידה הקרבה. הימנעי מכל קבוצה שנוטה לשתף 

בסיפורי לידה רעים.

הליכה

את  מחזקת  היא  שכן  הליכה,  הוא  ביותר  הטובים  התרגילים  אחד 
הנשימה ואת הרגליים. אינך צריכה להיכנס למשטר הליכה נוקשה, אך 
תוכלי לגנוב מעט זמן הליכה, אם למשל תחני רחוק מהכניסה למקום 
ביותר  הסמוכה  שאינה  בכניסה  השתמשי  מהסופרמרקט.  או  העבודה 
במעלית,  להשתמש  או  במשרד  אחר  למקום  להתקשר  במקום  ליעד. 
עשי סיבוב בתוך הבניין. צאי להליכה כמה שיותר. שימי לב שהמשטח 
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שעליו את הולכת חלק ובטוח ונעלי נעליים נוחות. מתחילת ההיריון ועד 
מחציתו, כדאי ללכת הליכה נמרצת. לאחר מכן האטי מעט את הקצב, 
כדי שהתינוק לא ייטלטל יותר מדי. בזמן תרגיל ערני ונמרץ, הדם שלך 
פחות  לקבל  עלול  והתינוק  מהרחם,  והרחק  ולרגליים  לזרועות  מופנה 

חמצן ממה שהוא צריך. מתני את זמן ההליכה ואת קצב הצעדים.

הימנעות מכאבי גב: תרגול יציבה נכונה

עם  המופיעים  הגב  כאבי  על  להקל  יכולה  נכונה  ליציבה  מודעות 
התקדמות ההיריון. בין שאת בהיריון ובין שלא, כדי לתרגל יציבה תקינה 
הכסל,  ועצם  הכתפיים  דרך  עובר  האוזן,  מתנוך  היורד  ישר  קו  דמייני 
ימנע ממך  ומגיע לנקודה שמאחורי עצם הקרסול. אותו מיתר דמיוני 
לך  ויעזור  לאחור,  ייטה  לא  שלך  שהאגן  ישמור  הראש",  עם  "להוביל 

להימנע מהתכופפות עם העלייה במשקל ובגודל. 
תבלוט  הבטן  דמיוני,  קו  לאותו  מעבר  לאחור,  הראש  את  תטי  אם 
ותיווצר "הליכת הברווז" האופיינית להיריון. נשים רבות מאמצות יציבה 
הרבה  קומיים,  במערכונים  כמו  החוצה,  פונות  הרגליים  אצבעות  שבה 
לפני שהבטן באמת "יורדת". גם במקרה זה, המודעות לאופן שבו את 

נושאת את עצמך ואת התינוק שלך יכולה לשנות את תחושתך. 
שתבטיח  טובה,  יציבה  על  לשמירה  ביותר  הטובים  האמצעים  אחד 
באזור  מקריסה  הימנעות  הוא  ללידה,  המועדף  למצג  ייכנס  שהתינוק 
יחיד,  מושבי  יש  המכוניות  כשברוב  כיום,  זאת  לעשות  קל  לא  האגן. 
לצורך  על המושב  כרית  הנחת  הבעיה באמצעות  לפתור את  ניתן  אך 
גם  להימנע  כדאי  ללידה,  אופטימלי  למצג  ייכנס  שהתינוק  כדי  איזון. 

מכורסאות טלוויזיה. 
אחת הדרכים הטובות ביותר לתרגול יציבה נכונה בישיבה היא לשבת 
דרך קבע על כדור לידה )הידוע גם בשם כדור פילאטיס או כדור פיזיו(. 
ובמקומות  הספורט  חנויות  ברוב  נמכרים  הללו  השימושיים  הכדורים 
רבים אחרים ומחירם סביר. כדור הלידה מאפשר לך לשבת זקופה, ובו 
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בזמן לחזק את הירכיים הפנימיות ואת אזור האגן. השתמשי בו ככיסא 
ליד שולחן הכתיבה או כמקום מנוחה בבית. כדור הלידה ישמש אותך 
מאוחר יותר בהיריון, ונעים מאוד להתנדנד עליו בזמן הצירים. זו אחת 

ההשקעות הטובות ביותר שתעשי. 
תרגיל נוסף המסייע להקלה על כאבי גב הוא "נענוע אגן הירכיים". 
גמישות  את  מגביר  הבטן,  שרירי  את  מחזק  גב,  כאבי  מונע  זה  תרגיל 
הגב התחתון ועוזר בשמירה על עמוד השדרה. יש כמה דרכים לביצוע 

התרגיל, להלן הוראות לשתי שיטות. 
השיטה הראשונה: עמדי במרחק של כ־60 ס"מ מכיסא או כל רהיט 
יציב אחר, על מנת לתמוך בזרועות ולשמור על יציבות. כופפי מעט את 

הברכיים.
הישעני קדימה ודחפי את הישבנים לאחור. שמרי על גב ישר. הרפי 

את שרירי הבטן והתנדנדי מעט. 
כופפי את הברכיים מעט יותר ומשכי את האגן למעלה, ואז כווצי את 

הישבן פנימה. חזרי על התרגיל כמה פעמים. 
השיטה השנייה: בחודשי ההיריון הראשונים אפשר לתרגל את "נענוע 
האגן" בשכיבה. עדיף שתימנעי משכיבה על הגב כשהתינוק שלך יתחיל 

לעלות במשקל. 
שכבי על הגב בברכיים כפופות וכפות רגליים המונחות על הרצפה, 
ואספי את שרירי הבטן התחתונה ואת שרירי הישבן. עצם הזנב שלך 
תתרומם ותהדק את הגב לרצפה. הישארי בתנוחה זו כמה שניות ואז 
הרפי. כשאת מבצעת את התרגיל קמרי את הגב ככל האפשר. חזרי על 

כך כמה פעמים. 
התרגיל הזה מצוין לשרירי הבטן גם לאחר הלידה.

עבודה על שרירי הירך הפנימיים והרגליים

להצלחת  מאוד  חשובה  והרגליים  הפנימיים  הירך  שרירי  על  עבודה 
הלידה. בשלב האחרון של הלידה, כשתנשמי את התינוק למטה והחוצה 



|  היפנוברת'ינג 162

דרך מעבר הלידה, תגלי שתנוחות רבות דורשות ממך להשתמש ברגליים 
בדרכים לא שגרתיות. שרירי הירך הפנימיים צריכים להיות מוכנים לכך. 
או  הרצפה  על  לשבת  היא  ביותר  הטובה  הדרך  הראשונה:  התנוחה 
במרכז המיטה כשהרגליים בתנוחת "כף אל כף". הישעני מעט קדימה 
והניחי את כפות הידיים על הקרסוליים. השעיני את המרפקים על צד 
הפנימי של הברכיים, ולחצי כנגדם בעדינות את המרפקים. אל תשתמשי 
התקדמות  עם  המפשעה.  שרירי  את  מותחת  כשאת  מדי  רב  בכוח 
ייגעו  שהעקבים  עד  למפשעה  העקבים  את  לקרב  השתדלי  התירגול, 
שהשרירים  אחרי  תמהרי.  אל  לרצפה.  כמעט  יגיעו  וברכייך  במפשעה 

יתגמשו מעט, חזרי על התרגול בגב ישר.

הגמשת שרירי הירך הפנימיים

השתמשי  הלידה.  מלווה  עם  לתרגל  כדאי  אך  לבד,  לתרגל  אפשר 
את  מחזיק  מאחורייך,  עומד  המלווה  קודם:  שתיארנו  טכניקה  באותה 
ברכייך מלמטה ולוחץ אותן כלפי מעלה כדי ליצור התנגדות. בו בזמן 
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את לוחצת את הברכיים בעדינות כלפי מטה. לאחר מכן אתם מתחלפים: 
המלווה לוחץ את ברכייך מטה, ואילו את דוחפת את הרגליים מעלה. 

התנוחה השנייה: שכבי על הגב בברכיים כפופות אל הבטן. הניחי את 
כפות הידיים על פנים הברכיים ודחפי אותן החוצה. קרבי את הברכיים 

שוב ודחפי אותן החוצה. חזרי על כך עשר פעמים בכל תרגול. 
בכל פעם שאת מתכופפת להרים ילד קטן או חפץ, כופפי את הברכיים 

במקום להתכופף מהמותניים. אל תנסי להרים חפצים כבדים.

תנוחת הצפרדע 

מקורו של התרגיל במיילדות מאיי הבתולה. השפיפה הקלה קדימה 
משמשת נשים במקומות רבים בעולם. זו תנוחה טובה לתרגול השרירים, 

והיא גם אחת התנוחות הטובות ביותר לשלב האחרון של הלידה. 
יש תרבויות שבהן נשים שוהות בתנוחת השפיפה ברבות ממלאכות 
היום־יום. נשים מערביות אינן רגילות לשהות בשפיפה, ולכן עליהן לתרגל 
את התנוחה. יש שתי דרכים להשתמש בתנוחת הצפרדע – כשהזרועות 
פשוטות לפנים ומפשקות את הברכיים, או כשהזרועות מאחורי הגוף, 
משחררת  שהיא  כיוון  ללידה,  אידיאלית  השנייה  הדרך  הירכיים.  לצדי 
את הלחץ משרירי הישבן, ומאפשרת מעבר פתוח ונקי גם לתינוק וגם 

למטפלים. הזמן שתבלי בתרגול התנוחה לא יהיה לשווא.
שימוש בתנוחת הצפרדע בזמן הצירים יעזור לך ולתינוק בזמן נשימות 

הלידה. הנה כמה מיתרונות התנוחה:
	 מרחיבה את פתח אגן הירכיים 

	 מרגיעה ופותחת את רקמות הפרינאום 
	 עוזרת במניעת קרעים בלידה ומפחיתה את הצורך בחתך חיץ 

	 משחררת את המתח בגב התחתון 
	 מגבירה את אספקת החמצן לתינוק 

	 מקצרת את מעבר הלידה 
	 מאפשרת לך לראות את התינוק שלך נולד 
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	 מנצלת היטב את כוח המשיכה
מאומנים  אינם  השרירים  אם  אך  מאוד,  מומלצת  הצפרדע  תנוחת 
כראוי, שהייה ממושכת בה עלולה להיגמר בכאב או בפציעה בשרירי 
הרגליים. אם את בוחרת ללדת כשהזרועות תומכות בך מאחורי הגוף, 
כדאי לחזק גם את שרירי הזרועות. כדאי לתרגל זאת, כיוון שזוהי תנוחה 

אידיאלית ללידה. 

הטכניקה 
תזדקקי  אולי  הצפרדע,  תנוחת  את  שתתרגלי  הראשונות  בפעמים 
לתמיכה כדי להיכנס אליה בצורה מדויקת. מלווה הלידה יכול לעמוד 
מאחורייך ולאחוז בזרועותייך, בעוד את משעינה את גבך על רגליו, או 

לעמוד לפנייך כדי לעזור לך להוריד את האגן ולהיכנס לתנוחה.

 תנוחת הצפרדע 
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 תנוחת הצפרדע 

על  השפיפה  לתנוחת  ורדי  האגן,  ברוחב  מפושקות  ברגליים  עמדי 
בתוך  הרצפה  על  הידיים  את  הניחי  מפושקות.  כשברכייך  הבהונות 

הפישוק או מאחורי הגוף.
בפישוק  כשהרגליים  ברך  לכרוע  היא  זו  תנוחה  של  נוספת  וריאציה 
רחב. הורידי את האגן לכיוון הרגליים והניחי את הישבנים על העקבים. 
הניחי את הידיים בקדמת הגוף. מתנוחה זו תוכלי לעבור לעמידת שש, 
על ידי הנחת הידיים רחוק יותר והרמת הישבנים מהעקבים תוך הנעת 
הגוף קדימה. זוהי תנוחה מצוינת לשימוש בזמן הלידה. במהלך הלידה 

הניחי כריות מתחת לידיים ולברכיים.
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עמידת שש לתרגול או ללידה

תרגילי רצפת האגן

מקבלים  אינם  קיגל,  תרגילי  לעתים  הנקראים  האגן,  רצפת  תרגילי 
על  בעבודה  ביותר  החשובים  התרגילים  אלו  מספקת.  לב  תשומת 
נועדו לחזק ולהגמיש את השרירים שבהם  השרירים לפני הלידה. הם 
ועובדים על רשת שרירים היוצרת את  יציאת התינוק,  נשתמש בשלב 

הספרה 8 מסביב לכל אזור הנרתיק ופי הטבעת. 
לחיזוק שרירי רצפת האגן יש תפקיד חשוב בהשבתם לגודלם הטבעי 
לאחר הלידה, והם יכולים לעזור במניעת בעיות של בריחת שתן בגיל 
מאוחר יותר. השליטה באזור זה יכולה אפילו להגביר את ההנאה ביחסי 
המין לאחר הלידה. שרירי הנרתיק ופי הטבעת החזקים יסייעו לך יותר 
ככל שההיריון יתקדם, כשהלחץ על שלפוחית השתן ועל המעיים יגבר. 

הטכניקה 
של  ביותר  התחתונים  השרירים  את  לכווץ  התחילי  ישיבה,  בתנוחת 
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אזור הנרתיק ופי הטבעת חזק ככל האפשר. המשיכי לכווץ את שרירי 
הנרתיק עד שתרגישי את השרירים המכווצים לכל אורך הנרתיק. כשאת 
עד שתרגישי שאת  פנימה  אותם  כווצי  הטבעת,  פי  שרירי  על  עובדת 
הכרחי,  זה  אין  כי  אף  אפשר,  החלחולת.  עד  הטבעת  פי  את  מושכת 
לספור מאחת עד עשר בזמן התרגול, ולכווץ חזק יותר עם כל מספר. 
כווצי חזק ככל האפשר, החזיקי את השרירים מכווצים כמה שניות ואז 

שחררי לאט. 
את  אם  לבדוק  כדי  השתן.  זרם  את  העוצרים  שרירים  אותם  אלה 
אם  בשירותים.  כשאת  השתן  זרימת  את  לעצור  נסי  כהלכה,  מתרגלת 
עצמך.  את  לבדוק  אל תמשיכי  נכון,  התרגיל  את  ראית שאת מבצעת 
עצירת השתן עלולה להוביל לזיהום בדרכי השתן. התאמני בתרגיל כמה 
פעמים ביום, חמש עד עשר פעמים בכל אימון. תרגול תדיר יועיל לך 
מאוד. אפשר להתאמן על התרגילים הללו בכל עת ובכל מקום, בעבודה 

או בבית, בזמן הנהיגה או בהליכה. הכי חשוב – לתרגל.
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עיסוי פרינאום

לשיפור  והבטוחות  העתיקות  הדרכים  אחת  הוא  פרינאום  עיסוי 
זרימת הדם בפרינאום, הגמשתו, הרפיית שרירי רצפת האגן ושמירה על 
בריאותו. יש לתרגל אותו בסוף ההיריון, 6–8 שבועות לפני מועד הלידה 
שתצטרכי  הרקמות  את  ולהכיר  לזהות  לך  תעזור  הטכניקה  המשוער. 
חשוב  פרינאום  עיסוי  התינוק.  את  תלדי  שדרכו  האזור  ואת  להרפות 

במיוחד להצלחת לידת היפנוברת'ינג. אל תמעיטי בחשיבותו. 
ולהיפתח בעדינות  יעזור לרקמות הפרינאום להתרכך  העיסוי בשמן 
וללא התנגדות, כפי שהן ייפתחו במהלך הלידה כדי לאפשר את מעבר 
להרפות  הללו  השרירים  את  ללמד  תוכלי  העיסוי  בעזרת  התינוק. 

ולהיפתח בתגובה ללחץ. 
העיסוי יגביר את הסיכוי לשמור על שלמות הפרינאום במהלך הלידה. 
יוכל להחליק החוצה  אם פתח הפרינאום שלך יהיה רך ורפוי, התינוק 
בקלות. שימי לב לעיסוי זה; הוא פשוט, אך יעיל מאוד. כדאי להתייחס 

אליו ברצינות. תרגלי את העיסוי מדי יום במשך חמש דקות לפחות.
להתכופף  היכולת  וחוסר  במשקל  העלייה  ההיריון,  התקדמות  עם 
נעשה  הזוג שיעסה את האזור. אם העיסוי  בבן  להיעזר  כדאי  קדימה, 
בעדינות, אין סיבה לחוש אי־נוחות במהלכו. מומלץ לזוגות להכניס את 

העיסוי לשגרת ההתעלסות שלהם. 
אם את עושה את העיסוי בעצמך, הניחי רגל אחת על שרפרף או על 
כיסא, כשרגלך השנייה במרחק 60–90 ס"מ מהכיסא. כך תוכלי להגיע 

מעבר לבטן ומתחתיה, מכיוון הגב. 
הציפורניים צריכות להיות גזורות וחלקות. תוכלי להשתמש בכפפת 
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גומי כדי שרקמת הנרתיק לא תבוא במגע עם משטחים גסים. אפשר 
להשתמש בכל סוג של שמן מסכך )חוץ משמן נבט חיטה, כיוון שהוא 
עלול לעודד היווצרות של קנדידה בנרתיק(, למשל שמן שקדים, שמן 
משמש, שמן זרעי ענבים, שמן קוקוס או שמן אבוקדו, או כל שמן ייעודי 

אחר לעיסוי פרינאום. אל תשתמשי בשמנים מבושמים. 

הטכניקה 
שוב  תשתמשי  )אל  רדודה  לקערית  או  לכוסית  שמן  מעט  מזגי 

בשאריות שמן שנותרו לאחר העיסוי(. 
בנוח. בפעמים הראשונות  והרגישי  כריות  על  הגב  שבי, השעיני את 
תוכלי להשתמש במראה, שתעזור לך לזהות את השרירים ולראות את 

פתח הפרינאום מתרכך.
טבלי את האגודל בשמן ושמני אותו לגמרי. אם בן הזוג מעסה אותך, 
עליו להשתמש באצבע ובאמה. יש לטבול את האגודל או את האצבעות 
עד הפרק השני, להכניס אותן לנרתיק לעומק של 5–8 ס"מ וללחוץ כלפי 
בשוליים  השמן  את  למרוח  יש  לחלחולת.  הנרתיק  שבין  באזור  מטה, 

הפנימיים של הפרינאום ובדופן התחתון של הנרתיק. 
דפנות  לאורך  קדימה  האצבעות  את  והחליקי  קבוע,  לחץ  על  שמרי 
הנרתיק בתנועת פרסה. הלחץ ימתח את רקמת הנרתיק, את השרירים 
שאת  ודאי  הפרינאום.  של  החיצוני  הפתח  ואת  הנרתיק  את  הסובבים 
והפנימיים של הפרינאום.  מפעילה לחץ שווה על השוליים החיצוניים 
והתרגול,  הזמן  עם  אך  בשרירים,  המתיחות  את  תרגישי  בהתחלה 

הרקמות ירפו. 
תרגלי את הרפיית השרירים בעזרת דימוי הפרינאום נפתח כלפי חוץ 

למגע הלחץ. בזמן התרגיל תוכלי להשתמש בדימוי פריחת הוורד.
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להתכונן לקבלת התינוק

"היי חיובית. העבירי שני מסרים: ראשית, זהו תינוק שנערכו אליו היטב, ואת 
עצמך הורה מוכן ומיודע. את עושה כל שביכולתך כדי לטפל בבריאותך ובבריאות 

התינוק שלך. שנית, את מבקשת מצוות הלידה לפעול כמוך."
ויליאם סירס ומרתה סירס, "ספר הלידה"

עד כה עשית את כל מה שצריך כדי להכין את עצמך מנטלית, רגשית 
וגופנית ללידת התינוק. כעת הגיע הזמן לקבל החלטות. 

אם את ומלווה הלידה שלך בטוחים שתוכלו ללדת באופן טבעי, עדין 
ומוסרים  מנגד  עומדים  לא תמצאו את עצמכם  ולתינוק,  לכם  ומספק 

לאחרים את השליטה בלידה.
חיובית,  תהיה  שלכם  הלידה  שחוויית  להבטיח  ביותר  הטובה  הדרך 
יחד  שבו  היטב.  ולתכנן  להתכונן  היא  ולתינוק  לך  ובטוחה  בריאה 
והחליטו מה חשוב לכם ומה יהיה בטוח לתינוק שלכם. התכנון יגביר את 
הסיכויים ללידה מספקת ביותר. בהיעדר תוכנית מוגדרת של העדפות 
את  כיצד  לדעת  יכולים  אינם  הלידה  ותומכי  החולים  בית  צוות  לידה, 

רוצה שהיא תיראה.

העדפות הלידה

לעתים קרובות מדי זוגות יוצאים מחוויית הלידה שלהם ומבטאים את 
אכזבתם במשפטים כגון "טוב, נו, בפעם הבאה..." או "אם הם רק לא היו 

עושים..." 



171מארי פ. מונגן  | 

זה הזמן לרדת לפרטים. אנו מקווים שבחרתם במקום הלידה הנכון 
ובצוות הרפואי הנכון, שיקשיב לכם ויכבד את בקשותיכם, וששקלתם 
מהו מקום הלידה שיתמוך במשאלותיכם. עם זאת, אל  תחשבו שרק 
כיוון שדיברתם עם תומכת הלידה או עם המיילדת בתחילת ההיריון, 
הן יזכרו את שיחתכם כשיגיע רגע האמת. לכך נועדה תוכנית העדפות 
את  להבהיר  פשוטה  דרך  היא  שלכם  הלידה  העדפות  תוכנית  הלידה. 
רצונותיכם לרופא או למיילדת ביום הלידה. הדפים הללו מייצגים את 
הרצון שלכם לקבל יחס אישי. כתיבת הדברים והעברתם לצוות הלידה 
ל"אירוע  צורך  ללא  תהפוך  לא  שהלידה  בטוחים  להיות  לכם  תעזור 
המיילדת  או  הרופא  עם  הלידה  העדפות  על  לשוחח  עליכם  רפואי". 
האפשר,  ככל  קרובות  ולעתים  הלידה  בחדר  שקיבלתם  או  שבחרתם 
ולא להשאיר זאת לשיחת חולין כשהלידה תתקרב.  דפים אלה יעזרו 
הלידה,  ביום  שבכם.  הייחוד  את  לזכור  העסוק  החולים  בית  לצוות 
תעדיפו להתמקד בטכניקות ההיפנוברת'ינג ולא בהסברים או בהגנה על 
הבחירות שעשיתם. בסופו של דבר, מטרתם היא לתת שירות, וכדי לתת 
את השירות הטוב ביותר, עליכם להגיד להם מה אתם מעדיפים. אם לא, 
הם ייאלצו לנחש איזה סוג לידה אתם מבקשים, והם עלולים להניח כי 

תהיה זו לידה "רפואית".
אם בחרתם חדר לידה, מרכז לידה או בית חולים שצוות הרופאים או 
יכול להשתתף בלידה שלכם,  וכל אחד מהם  המיילדות בהם מתחלף, 
הכינו כמה עותקים של תוכנית העדפות הלידה ובקשו שכל אחד מאנשי 
הצוות הרפואי יקבל עותק. אם אתם מכירים את הצוות שישתתף בלידה, 
הביאו עמכם עותקים נוספים לכל אחד מהביקורים במהלך ההיריון, כדי 
שתוכלו לדבר עם כל אחד מהאנשים שעשויים להשתתף בלידה. אם 
אתם מתכננים לידת בית או לידה במרכז לידה, ודאו שלמיילדת שלכם 

ולכל אחד מהנוכחים יהיה עותק. 
אורחים המתכננים להשתתף בלידה צריכים לדעת שיש לכם תוכנית, 
ושהלידה אינה הזמן המתאים לחלוק את סיפורי הלידה שלהם, להטיל 
ולהשפיע בכל דרך על  ספק בבחירות הלידה שלכם או לנסות לייעץ 
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הלידה  מלווה  ועבור  עבורך  אי־נעימויות  למנוע  כדי  הלידה.  מהלך 
איתך  יגיע  בלידה  להשתתף  שמתכוון  שמי  עדיף  עימות,  של  במקרה 
עדיף  אין אפשרות שישתתפו בשיעורים,  אם  ההיפנוברת'ינג.  לשיעורי 
בהחלט לדון בנושא לפני הלידה. חשוב שכל מי שמשתתף בלידה יידע 
מה אתם עושים, ויהיה מודע לכך שאתם זקוקים לסביבה רגועה ונינוחה. 
לא מומלץ להזמין ללידה עוד אנשים שאינם תומכי לידה מקצועיים 
)דולה(. היזכרו באווירת ההתעלסות שהובילה להיווצרות התינוק שלכם, 
פרטיות,  בחדר,  מעומעם  אור   – בלידה  אווירה  אותה  את  לקיים  ונסו 
זוהי הסביבה שצריכה לקבל את התינוק  מוזיקה רכה ואפס הפרעות. 

שלכם. 
אחות מיילדת ותיקה אמרה לי פעם, חצי בצחוק, שנדמה כי כל אדם 
שנמצא בחדר הלידה מעבר לזוג ולדולה שלהם מאריך את משך הלידה 
בשעה שלמה. בחדר הלידה שלכם תרצו רק אנרגיית לידה טובה. אתם 
הכוכבים, הבימאים והמפיקים במחזה הזה. אתם קובעים את הכללים. 

זכרו  הרפואי,  הצוות  לאנשי  שלכם  הלידה  העדפות  את  כשתציגו 
העדפות  תוכנית  החולים.  בית  במדיניות  או  בצוות  מתחרים  שאינכם 
הלידה של ההיפנוברת'ינג מנוסחות כך שלא יתקבלו כמסמך דרישות 
המחפש אחר עימותים. אם תבחינו שאנשי הצוות הרפואי אינם מקבלים 
היטב את תוכנית העדפות הלידה שלכם, התייחסו לכך ברצינות. במקרה 
לידה  מקומות  או  אחרים  צוות  אנשי  נוספות,  אפשרויות  חפשו  כזה, 
בהעדפות  כשתדונו  שלם.  בלב  בבחירותיכם  לתמוך  שיוכלו  אחרים 
הלידה, רצוי שתבטיחו לצוות הרפואי כי הוא יזכה לשיתוף פעולה מלא 

מצדכם אם יעלה צורך רפואי כלשהו. 
לתוכנית העדפות  דוגמה  מופיעה   )253 1 בעמ'  )נספח  בסוף הספר 
לידה. מדריכת ההיפנוברת'ינג תיתן לכם דף עבודה לשימושכם ומכתב 
לצוות הרפואי. ייתכן שחלק מהבחירות שתסמנו הן כבר חלק מהתקן 
העדפותיכם  את  ותעלו  זאת  שתבדקו  כדאי  באזורכם.  החולים  בבתי 
חלקים  ולהדביק"  "להעתיק  תוכלו  החולים.  בבית  הסיור  בזמן  לדיון 
נבחרים מהתוכנית בהתאם להעדפותיכם האישיות, לדלג על הסעיפים 
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שאינכם מסכימים איתם או לכתוב "לא רלוונטי" על סעיפים שנמצאים 
כבר בשימוש בבית החולים. בסוף כל חלק בתוכנית יש מקום לכתיבת 

בקשות או הערות. 
אם כן, מה חשוב בתוכנית העדפות הלידה? לדברי ד"ר לורן קמבל, 
ההורים  ממנו."  לכם  שאכפת  סעיף  בכל  לטפל  ועליכם  חשוב,  "הכול 
וכשהם  ההיריון,  במהלך  ברור  באופן  בקשותיהם  על  לחזור  צריכים 

מתאשפזים במרכז הלידה. 
אחת הדרכים הטובות ביותר לוודא שמערכת היחסים שלך עם האחות 
או המיילדת בחדר הלידה תהיה טובה ורגועה היא לשאול, עם הגיעך 
לידה  שמעדיפה  במשמרת  מיילדת  או  אחות  יש  אם  החולים,  לבית 

טבעית, ואם כן, אם אפשר יהיה להקצות אותה ללידה שלך. 
העדפת  תוכניות  את  קוראות  אינן  והאחיות  אם שמעת שהמיילדות 
הלידה, ושהן חושבות כי אלו מפות המובילות ישר לחדר הניתוח, זכרי 
העדפות  תוכנית  ברוב המקומות.  נכונה  אינה  קדומה שכבר  דעה  שזו 
הלידה שלנו מלאות כבוד ואינן מבקשות דבר שדורש מאמץ יוצא דופן. 
ההפך הוא הנכון. התוכנית שלנו מבקשת פחות מהרוטינה השגרתית. 
עם זאת, העובדה שחלק מהצוות מעדיף תוכנית בת עמוד אחד בלבד 
אינה סיבה לכך שתתפשרי על סעיפים אחרים ברשימה. קחי את הזמן 
וחשבי אם ישנם פריטים ברשימה שאת או מלווה הלידה שלך יכולים 
אחריות  פריט שנמצא תחת  כל  לרשום  כדאי  עליהם.  להיות אחראים 

הצוות הרפואי.
כשאת מתאשפזת בבית החולים עם תחילת הלידה, בקשי מהאחות או 
מהמיילדת להקדיש לך כמה דקות ולעבור על התוכנית. ייתכן שתצטרכי 
לבקש שוב כשהמשמרות יתחלפו, ולתת למיילדת או לאחות החדשה 
החולים,  מבתי  בחלק  הלידה.  העדפות  תוכנית  של  עותק  במשמרת 
שבהם נהוגה פרקטיקת ההיפנוברת'ינג זה כמה שנים, האחיות במחלקת 
יולדות יוזמות דיון על העדפות הלידה שלך, ועוברות על ההעדפות עם 
הזוגות שהתאשפזו בבית החולים. אם את כבר שקועה ומרוכזת עמוקות 
ולהשתתף  לעזור  יוכל  שלך  הלידה  מלווה  ההיפנוברת'ינג,  בטכניקות 
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העדפות  על  לעבור  המשימה  את  עצמו  על  שייקח  בכך  נפלא  באופן 
הלידה שלכם עם האחות או המיילדת.

ביקור בבית החולים או במרכז הלידה

לפתח  לך  שיעזרו  וטכניקות  מידע  לך  מספקת  היפנוברת'ינג  שיטת 
ביטחון ככל שהלידה מתקרבת. כדי לתרום לביטחון, רצוי שאת ומלווה 
לפני  מה  זמן  הלידה  במרכז  או  החולים  בבית  שוב  תבקרו  הלידה 
הלידה הצפויה. טיפול במטלות המעצבנות הללו יבטיח שלא תסתבכו 
נצלו את ההזדמנות כדי  בעיכובים מיותרים כשתיכנסו לבית החולים. 
מראש  להתקשר  כדאי  הדרושה.  הניירת  את  ולמלא  הצוות  עם  לדבר 
ולוודא שאינכם מגיעים ביום שבו כל חדרי הלידה מלאים. בקשו שמי 
שתערוך לכם את הסיור תהיה אחות בעלת גישה לידה טבעית; אם לא, 

אתם עלולים לקבל יותר מידע ממה שאתם רוצים לראות או לשמוע. 
היפנוברת'ינג,  בשיטת  רגועה  לידה  מתכננים  שאתם  לצוות  ספרו 
ובקשו שיציינו זאת בתיקכם. השאירו עותק של תוכנית הלידה שלכם 
ההיפנוברת'ינג  לידת  זו  אם  בתיק.  למסמכים  אותה  להוסיף  ובקשו 
הראשונה במקום, ספרו מעט על השיטה ושאלו כיצד בית החולים יוכל 
להתאים ללידה טבעית. אם יש בבית החולים אמבט לידה, הם ישמחו 
לקבל הזדמנות להתגאות בו. אפילו אם אינכם מתכוונים ללדת במים, זו 

הזדמנות טובה לדון בלידה רכה. 
בדקו  הסביבה.  ואת  החולים  בית  את  להכיר  כדי  הביקור  את  נצלו 
באילו כניסות עליכם להשתמש אם תגיעו בשעות שבהן המקום אינו 
פתוח לציבור. דעו היכן המעליות ודלפקי הקבלה. אינכם רוצים לגלות 

שהלכתם לאיבוד במקום להתמקם היטב לקראת הלידה. 
לנסוע  נסו  לבית החולים.  להגיע  לוקח  זמן  כדאי לדעת בערך כמה 
ניסיון אחד בשעות העמוסות   – לבית החולים כמה פעמים "על יבש" 
הגעה  נתיבי  בדקו  בערב.  מאוחר  או  בשבת  אחר  וניסיון  בכבישים 
נוסעים  יותר מזה שאתם  חלופיים שהתנועה בהם עשויה להיות קלה 

בו בדרך כלל.
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תינוק במצג עכוז

בהיריון,   37 לשבוע  ה־32  השבוע  בין  מתישהו  ללידה,  ההכנה  בזמן 
התינוק מתהפך ממנח אורכי למה שנקרא "מצג ראש". לאחר ההתהפכות 
כיוון  הרחם.  צוואר  בפתח  למטה,  היטב  ממוקם  התינוק  של  ראשו 
שהראש מכיל את המוח ואת הגולגולת, זהו האיבר הכבד ביותר בגופו 
הטבעי  המשיכה  כוח  להתפתח,  גומר  כמעט  כשהתינוק  התינוק.  של 

מספיק בדרך כלל כדי למשוך את הראש למטה. 
ברוב המקרים ההתהפכות מתרחשת ללא כל סימן מיוחד, בעיקר אם 
זאת, ההתהפכות עלולה להתעכב אם  ישנה. עם  הדבר קורה כשהאם 

האם חווה פחד או מתח, או אם הנסיבות בחייה מדאיגות. 
ולכן הרחם  "לשחרר" מסיבות שונות,  מוכנות  אינן  חלק מהאימהות 
שלהן נותר מתוח והתינוק אינו יכול להשלים את ההתהפכות. כשדבר 
כזה קורה, ובהיעדר חלל מתאים להתהפכות, התינוק אינו יכול להשלים 
את ההיפוך ונותר במנח האורכי המקורי. עכוזו של התינוק נותר בצוואר 
רק  להשלים  התינוק מצליח  לעתים  עכוז".  "מצג  במה שנקרא  הרחם, 
חלק מההיפוך, ומותיר כתף, זרוע, רגל אחת או שתיים בתחתית צוואר 

הרחם. 
כמה  לקבל  עליכם  יהיה  היפוך,  עובר  ואינו  עכוז  במצג  התינוק  אם 
החלטות חשובות. האפשרויות מוגבלות: לעשות כל מאמץ לעזור לתינוק 
קיסרי.  לניתוח  להזדקק  או  עכוז,  במצג  התינוק  את  ללדת  להתהפך, 
היות שאנשי צוות מעטים בלבד מאומנים לסייע בלידת תינוקות במצג 
עכוז, הרוב פונים לניתוחים קיסריים, אך אין זה אומר שזוהי האפשרות 
הראשונה שיש לבדוק. נשים רבות יולדות תינוקות במצג עכוז בלידה 

נרתיקית, בעזרת רופא או מיילדת פרטיים
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מצג ראש תקין

לעזור לתינוק במצג עכוז להתהפך

תינוקות רבים התהפכו בעזרת טכניקות היפנוברת'ינג. תרגיל מיוחד 
הוכיח עצמו כיעיל מאוד בסיוע לתינוקות במצג עכוז לחזור למקומם 
מקבל  זה  רעיון  בעצמם.  ראש  במצג  ולהתמקם  ספונטני,  באופן 
תמיכה ממחקר שערך ד"ר לואיס מהל־מדרונה, לשעבר מן המחלקה 
ובבית  ורמונט  אוניברסיטת  של  לרפואה  הספר  בבית  לפסיכיאטריה 
הספר לרפואה של אוניברסיטת אריזונה. המחקר כלל 100 נשים שהופנו 
נוספות שהגיבו למודעה בעיתון.  ו־100 נשים  ידי רופאים מיילדים  על 
ה־36  בשבוע  עכוז  במצג  תינוקות  שנשאו  נשים  רק  נכללו  במחקר 
בדיקות  שתיארו  דו"חות  מהל־מדרונה  בחן  מהמחקר  כחלק  להריונן. 
אולטרה־סאונד סדרתיות ובדיקות מישוש בטן, שהעלו את הסברה כי 

לא יותר מ־12% מהתינוקות במצג עכוז התהפכו לאחר השבוע ה־37. 
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מאה נשים בקבוצת המחקר השתמשו בהיפנותרפיה. קבוצת ביקורת 
של מאה נשים אחרות לא עברה היפנותרפיה, אף שחלקן עבור היפוך 
חיצוני, הליך שבו ראשו של התינוק מכוון באופן ידני מחוץ לבטן, כדי 

להפנות אותו כלפי מטה.
דמיון  בעזרת  עמוקה  להרפיה  נכנסו  המחקר  בקבוצת  האימהות 
מודרך. במהלך ההרפיה הוצע להן לדמיין את התינוק שלהן מסתובב 
בקלות ולראות כי הסיבוב הושלם, והתינוק נמצא במצג ראש המתאים 
לאפשר  כדי  ולרפוי  לגמיש  הופך  הרחם  את  דמיינו  האימהות  ללידה. 
לתינוק די מקום להתהפך. הן התבקשו לדבר עם התינוק, והתרפיסטים 
ולהתהפך  התמקם  שבו  מהמצג  עצמו  את  לשחרר  התינוק  את  עודדו 

למטה למען לידה קלה יותר. 
בסיום המחקר, 81 מתוך 100 התינוקות במצג עכוז בקבוצת המחקר 
כל  כי  נטען  במקור  ראש.  למצג  עכוז  ממצג  ספונטני  באופן  התהפכו 
אם זקוקה לכעשר שעות של היפנותרפיה כדי להגיע לתוצאה הרצויה. 
אם  כל  שבילתה  השעות  מספר  כי  התברר  המחקר,  התפתחות  עם 
בהיפנותרפיה עמד על ארבע בלבד, ומחצית מ־81 ההיפוכים המוצלחים 

דרשו פגישה אחת בלבד. 
בקבוצת ההשוואה שכללה מאה נשים שלא השתתפו בהיפנותרפיה, 
התהפכו  תינוקות   20 עוד  ספונטני.  באופן  התהפכו  תינוקות   26 רק 
באמצעות היפוך חיצוני. יש לציין כי נדיר שתינוקות שהתהפכו באמצעות 
היפוך חיצוני יתהפכו בחזרה למצג עכוז. הנתונים שהוצגו במחקר זה 

נחשבים מובהקים למדי מבחינה רפואית. 
ממצאים אלה מראים כי נוסף על עבודה בעזרת דמיון מודרך התורמת 
להרפיית הרחם, אימהות לתינוקות במצג עכוז יכולות להיעזר בתרפיית 
שחרור. תרפיית שחרור היא חלק בלתי נפרד מתוכנית ההיפנוברת'ינג, 
והיא מלמדת את האימהות לזהות ולשחרר רגשות שליליים. אם התינוק 
שלך נמצא במצג עכוז ומדברים איתך על ניתוח קיסרי, בקשי ממדריכת 
כיעיל  שנמצא  מיוחד,  מודרך  דמיון  במפגש  לך  לעזור  ההיפנוברת'ינג 
במיוחד להשגת ההיפוך המיוחל. כשתינוק במצג עכוז מתהפך הודות 
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להרפיה ולשחרור מתחים, הוא נותר בדרך כלל במצג ראש. 
המדריכה שלך תוכל לעזור לך למצוא מרפאים בדיקור סיני, מרפאי 
אקופרסורה וכירופרקטים המבצעים את טכניקת וובסטר, רפלקסולוגים 
ובעלי מקצוע אחרים שיוכלו לעזור לך בטכניקות היפוך. בדקי טכניקות 
היפוך שונות ושיטות אחרות שיכולות לעזור לתינוק להתהפך. אז – ורק 
אז, אם עדיין יש צורך – שקלי לעבור היפוך חיצוני, שכן הוא צריך להיות 
האפשרות האחרונה. זהו אינו ההליך המועדף לרוב הנשים, אך הוא עדיף 

על פני כניעה לניתוח קיסרי.
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לפני הלידה: כשהתינוק 
מוכן

בעבודתי רבת השנים עם אימהות היפנוברת'ינג גיליתי כי האימהות 
מתקרבת.  הלידה  כי  המעידים  מוקדמים  סימנים  לזהות  יודעות  שלנו 
זמן מה לפני מועד הלידה המשוער, האם מתחילה לחוש אותות שונים 

המבשרים כי הטבע מתכונן ומתכוונן לאירוע המרכזי.

סימנים מוקדמים

צירי תרגול: צירים אלה, שמדברים עליהם הרבה אך הם נותרים כמעט 
בלתי מובנים, הם דרכו של הטבע להכין את הרחם ללידת התינוק. הם 
דומים מאוד לתחושות ההתכווצות המורגשות במהלך הלידה, ולכן אנו 
קוראים להם צירי תרגול. בלידה ראשונה, סביר להניח שצירי ההתכווצות 
הללו יופיעו מתישהו בסוף החודש השביעי. בהריונות הבאים הם עשויים 

להופיע החל מהחודש השישי. 
מיום ליום תחווי יותר ויותר צירי תרגול. ייתכן שאפילו תחושי טלטול 
חד כשאת נעה והולכת, כאשר אזור האגן מתחיל להכין מקום למסעו 
של התינוק. זוהי עצם החיק )פוביס( שנעה קדימה ומושכת גיד פה ושם. 

גם התינוק שלך אומר לך שהוא "מתכונן לצאת".
צירים אלה הם לרוב לא יציבים או סדירים עד החודש האחרון של 
הזמן  מרווחי  הלידה,  למועד  מתקרבת  שאת  ככל  זאת,  עם  ההיריון. 
לציר.  ציר  בין  דקות   20–10 על  דבר מתייצבים  ובסופו של  מתקצרים 
מעניין לציין כי הגלים הלוחצים של צירים אלה עשויים לטלטל אותך, 
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אך הם אינם מלווים בכאב. ייתכן שהתחושות נטולות הכאב הללו לפני 
יודעת  התודעה   – לתודעה  הגוף  בין  לקשר  נוספת  הוכחה  הן  הלידה 

שהגוף עדיין אינו מוכן ללידה, ולכן היא אינה מפיקה כל דחף לכאב. 
אף שרוב האנשים אינם מחשיבים את הצירים הללו כחלק מהלידה, 
רבים אחרים תומכים בסברה שהגוף כבר מעורב בצירי תרגול שעשויים, 
למעשה, להוביל לפתיחה של צוואר הרחם. חלק מהאימהות מברכות 
על ההזדמנות להישאר רפויות ולקבל את פני הצירים בנינוחות. כשמועד 
שלא  כדי  הללו  לתחושות  ויותר  יותר  לב  לשים  כדאי  יתקרב,  הלידה 
לפספס את מה שעשוי להיות לידה אמיתית. אימהות רבות מתחילות 
האינסטינקטים  ועל  הגוף  על  ומסתמכות  זו,  בתקופה  לגופן  להקשיב 

שיודיעו להן מתי הלידה האמיתית מגיעה. 
לאזור האגן  "יורד"  לפני הלידה, התינוק  כמה שבועות  יורדת:  הבטן 
כלל  בדרך  זאת  מקבלת  האם  יורדת".  ש"הבטן  לומר  נהוג  התחתון. 
ברגשות מעורבים. ירידת הבטן אמנם משחררת את התחושה המכווצת 
מתחת לכלוב הצלעות והנשימה הופכת לקלה יותר, אך הלחץ על האגן 
פי  על  אף  לגמרי.  שונה  לחוויה  הופכת  וההליכה  יותר,  גדול  התחתון 
שתצטרכי לעשות התאמות למיקומו החדש של התינוק, תגלי שכמו רוב 

האימהות, את מתחילה להתרגש. 
הפרשה נרתיקית: מדי פעם את עשויה להיתקל בהפרשות נרתיקיות 
קלות בצבע שקוף או לבנבן. זהו עוד סימן לכך שהתינוק שלך מתכונן 
ללידה, והוא מתרחש בגלל זרימה גדולה יותר של דם לאזור זה של גופך.

"התאריך המשוער"

החלה,  לא  עדיין  והלידה  הגיע  )תל"מ(  המשוער  הלידה  תאריך  אם 
את  וגופנית  רגשית  מבחינה  להופיע.  עשוי  רגשות  של  שלם  מערך 
לתאריך  מתייחסת  את  אם  קורה.  לא  דבר  אך  ללדת,  מוכנה  מרגישה 
ימי  אפשרי,  לעיכוב  מוכנה  ואינך  משמים  אמת  כאל  שלך  המשוער 
הציפייה הללו עלולים לגבות ממך מחיר כבד. את עשויה לגלות שבני 
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משפחה לחוצים ובעלי כוונות טובות מתחילים להתקשר מדי יום לבדוק 
מה קורה; הרופא שלך מתחיל לדאוג; פחדים בנוגע לרווחתו של התינוק 

מתחילים להתגנב; וכל יום נפתח ונגמר בתחושת אכזבה. 
זירוז  לעבור  שבחרו  מחברותייך,  רבים  סיפורים  שתשמעי  ייתכן 
כשהתינוק "איחר להגיע". אולי אפילו תתפתי להקשיב לאמירות מעודנות 
המרמזות על כך שאת לא באמת צריכה לחכות עוד, או ש"תוכלי כבר 
להיות בבית בחג או בסוף השבוע". הדבר החשוב ביותר הוא להירגע 
ולהמשיך לחכות. התינוק שלך יודע מתי זמנו להיוולד. בטחי בו, או בה. 
שתאריך  זכרי  מוגזמת,  בצורה  חיצוניים  ללחצים  מגיבה  שאת  לפני 
קורא  הרופאים שלנו  – השערה. אחד  זה  בדיוק  הוא  הלידה המשוער 
לו "תאריך הניחוש". יש הטוענים שנכון יותר להתייחס לחודש הלידה 
או לקטע מסוים בחודש – "לקראת סוף ספטמבר", או "מתישהו בחלק 

הראשון של אוקטובר". 
בתור  השערה.  רק  הוא  המשוער  שהתאריך  לכך  סיבות  כמה  יש 
התחלה, התאריך שנבחר מחושב בדרך כלל על ידי בדיקת התאריך שבו 
החלה הווסת האחרונה שלך )תאריך שיכול להיות לא מדויק(, ספירת 
שלושה חודשים לאחור והוספת שבעה ימים. עם זאת, מחקרים שנערכו 
לאחרונה מראים כי בלידה ראשונה יש להוסיף 15 ימים, ובלידה חוזרת 

יש להוסיף 10 ימים.   
יכולים להטות את ההערכה הזו: א. אורכם של חודשי  כמה גורמים 
אינו  הווסת  בין מחזורי  ב. מספר הימים  אינו קבוע;  השנה הקלנדרית 
קבוע, וכך גם מספר ימי הווסת עצמה; ג. אורכו של ההיריון עצמו עשוי 
להשתנות; ד. גילוי דופק או תנועות עובריות תומך אמנם בהתפתחות 
התינוק המתאימה לנקודה מסוימת, אך יש לזכור כי התפתחותם של 

תינוקות שונים ברחם אינה זהה, בדיוק כמו התפתחותם של ילדים. 
כי מספר התינוקות שנולדים בתאריך המשוער שלהם  לציין  מעניין 
עומד על 5% בלבד, כך שאם הלידה שלך לא הגיעה "בזמן", את יכולה 
נולדים לפני  95% האחוזים שהתינוקות שלהם  להירגע. את נמנית עם 
התל"מ או זמן מה אחריו. משך ההיריון של 95% מהתינוקות הנורמלים 
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נע בין 265 ל־300 ימים מהיום הראשון של הווסת האחרונה של האם – 
טווח רחב מאוד. הממוצע, לפי נתונים אלה, עומד על 282 יום, המשמשים 

בדרך כלל לקביעת התאריך המשוער. 
עוד מעניין לציין כי נשים רבות מקבלות כיום עד שלושה "תאריכים 
משוערים" שונים במהלך ההיריון. זהו ללא ספק סימן שההערכה אינה 

מוצקה. כמה פעמים השתנה תעריך ההתעברות שלך? 
38–42 שבועות להיריון.  עלייך להתמקד בעובדה שהטווח עומד על 
לא באמת "עברת את התאריך" עד שהגעת לשבוע 42. בהיעדר נסיבות 
לידה מלאכותי עד  זירוז  אינם שוקלים אפילו  רבים  רופאים  מיוחדות, 
שבוע 42. לתל"מ שלך אין שום משמעות מאגית, וכל עוד התינוק שלך 
חזק ובריא ואת חזקה ובריאה, אל תיכנעי ללחץ ואל תחשבי שכל יום 

מעבר לתאריך הלידה המשוער הוא מסוכן. 
לאחר  רפואית  בהתערבות  להיעזר  בפיתוי  עמדי  התינוק,  לטובת 
שיעבור תאריך הניחוש, ואל תשקלי אפילו לעבור השראת לידה לפני 
התאריך המשוער בלי אינדיקציה רפואית תקפה. השראת לידה צריכה 
לידה  השראת  לתינוק.  או  לך  רפואי  צורך  של  במקרה  רק  להתקיים 
שגוי  באופן  חושב  שלו  המשוער  הלידה  שתאריך  לתינוק  מלאכותית 
עלול להוביל ללידת תינוק טרם זמנו. אם צוואר הרחם שלך אינו "מחוק" 

ומוכן ללידה, היא עלולה להוביל גם להליכים רפואיים נוספים. 
אם מציעים לך לעבור השראת לידה את חייבת – לעצמך ולתינוק שלך 
– לקבל הסבר בר תוקף לסיבה לכך. אם קיבלת המלצה כזו, שאלי מהם 
סיכוניה ויתרונותיה. בקשי לדעת איפה את עומדת מבחינת בשלות גופך 
ללידה )מיקום צוואר הרחם, פתיחה ומחיקה של צוואר הרחם(, המשמש 
לקביעת רמת המוכנות של התינוק ללידה, וסיכויי ההצלחה של השראת 
לידה. כשהגוף אינו בשל, השראת הלידה עשויה להיות קשה, ולהוביל 
כשהגוף  קיסרי.  לניתוח  יותר  גבוהה  ולסבירות  וכואבת  ארוכה  ללידה 
בשל יש סיכוי גבוה יותר שהשראת הלידה תהיה מוצלחת, אך הדבר גם 
מלמד שהלידה מתקרבת. יש לשקול השראת לידה רק אם יש בה צורך 

רפואי אמיתי. 



183מארי פ. מונגן  | 

אם הצלחת לקבל את תמיכתו של הצוות הרפואי שלך, סביר להניח 
שלא תיתקלי בבעיה בעניין. 

הקטגוריות  את  המציגה  ללידה,  מוכנות  טבלת  מופיעה  בהמשך 
המובאות בחשבון.

טבלת מוכנות ללידה 
ניקודצוואר הרחם

0123

מיקום צוואר 
הרחם

מיקום 
אחורי

מיקום 
אמצעי

מיקום 
קדמי

מיקום 
קדמי

מרקם 
צוואר הרחם 

)קונסיסטנטיות(
רךרךבינונינוקשה

50%-30%-0%מחיקה
40%60%-70%+80%

אין פתיחה
5 ס"מ 4-3 ס"מ2-1 ס"מפתיחה

ויותר

מיקום הראש 
1+, 3-2-1+2-ביחס לאגן

וטבלאות  זמנים  לוחות  לפי  פועלים  אינם  התינוק  או  שלך  הגוף 
שרירותיים, ולכן התייחסי לתאריך המשוער בעירבון מוגבל, ותני לאימא 
הטבעית  הדרך  זוהי  שלהם.  בקצב  תפקידם  את  למלא  ולתינוק  טבע 
והבטוחה ביותר. כשאת עוברת השראת לידה מלאכותית, את מתרחקת 
או  השק"  את  לפקוע  "רק  אגבית  הצעה  אפילו  רגילה.  ללידה  מהדרך 

"לעשות סטריפינג קטן" יכולה לשנות את כל הלידה. 
העצה הטובה ביותר להתייחסות לתאריך המשוער היא – פשוט אל 

תתייחסי אליו.



|  היפנוברת'ינג 184

לתת לתינוק ולגוף שלך 
לקבוע את הקצב

אף אחד לא יודע בדיוק מה מתחיל את הלידה, אך הסברה היא שגופו 
אוקסיטוצין,  ההורמון  ייצור  את  המעורר  הורמון  מפריש  התינוק  של 
ומתחיל לחולל  בגוף האם,  האחראי על תחילתה הטבעית של הלידה 
ולא  ייעודית  זרימה  – תוכנית בעלת  זהו חלק מתוכנית־העל  את הנס. 

לוח זמנים ייעודי.
שימוש  דורשת  אינה  נחה,  לידה  בהמשך,  או  לאט,  לידה שמתחילה 
אוטומטי בזרזים כימיים שיתחילו את הלידה או יאיצו אותה. הסימנים 
האלה אף אינם מעידים בהכרח על סיבוך בלידה. בין שאת חווה שלב 
לטנטי שבו הצירים עדיין לא החלו, ובין שמאוחר יותר הפער בין הצירים 
שהרחם  היא  המשמעות  משתבשת.  שהלידה  אומר  זה  אין  מתארך, 

והתינוק שלך אינם בטוחים שהגיע הזמן. 
הדיבור על למהר ו"להתניע את הלידה" או "להזיז דברים" או "לזרז את 
הצירים האטיים" עשוי להוביל להשפעה ההפוכה, ולשבש לחלוטין את 
הלידה שאת מתכננת. אם מעירים לידך הערה כזו, תוכלו את או מלווה 
הלידה שלך להסביר באדיבות שאת מעוניינת לדבוק בהעדפות הלידה 
שלך ושאינך ממהרת – אלא אם יש צורך רפואי דחוף. לאבא אחד נאמר 
כל  להישאר שם  עלולים  זירוז הם  יסכימו לקבל  לא  והאם  הוא  שאם 
היום, והוא ענה: "זה בסדר, אנחנו לא הולכים לשום מקום". הטבע עושה 

את שלו, וכל מה שאת צריכה הוא להישאר שלווה. 
לעתים קרובות האם מגלה שאפילו אם הסכימה לפקיעת מי השפיר, 
לשימוש בג'ל פרוסטגלנדין או למתן פיטוצין, הלידה עדיין לא זזה. ייתכן 
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כיוון שהתפתחות תאי  נדחף ללידה שהוא עדיין לא מוכן לה.  שגופה 
היא מואצת, כדאי  המוח במהלך שמונת השבועות האחרונים להיריון 

לתת לתינוק להשלים את ההתפתחות ברחם ולא למהר ללידה. 
ברגע שייתנו לך השראת לידה או זירוז מלאכותי בכל דרך שהיא, את 
מסכימה  לפני שאת  שלך.  הבחירה  חופש  על  שוויתרת  לגלות  עשויה 
של  לגופו  ומכאן,   – שלך  לגוף  תרופות  להכנסת  או  שונים  להליכים 
התינוק  ואת  עצמך  את  מציבה  שאת  ייתכן  כי  חשבי   – שלך  התינוק 

בראשו של מדרון חלקלק. 
יש נשים המגלות כי הן יכולות להמשיך להשתמש בטכניקות ההרפיה 
של ההיפנוברת'ינג גם אם קיבלו מנות קטנות של אוקסיטוצין סינתטי 
)פיטוצין(; אחרות מדווחות שניסו, אך בסופו של דבר הפיטוצין הכניע 
אותן. הן היו חייבות לבקש אפידורל. זוהי אחת הסיבות הטובות ביותר 
רפואית  אינדיקציה  יש  כן  אם  אלא  מלכתחילה,  לכך  להסכים  לא 
אמיתית. ושוב אנו מזכירים כמה חשוב למצוא את הצוות הרפואי הנכון. 
רלבנטיות.  מאבד  הדיון  יחד,  עובדים  הרפואי  והצוות  כשהמשפחה 
אם  רק  כאלה  המלצות  לכם  נותן  שהצוות  לבטח  תדעו  כזה,  במקרה 

במהלך ההיריון או הלידה עולה צורך אמיתי בטיפול רפואי. 
מעטים ההורים שמקדישים מראש זמן לבחינת הסיכונים שבהחלטה 
בלבד  נדירות  לעתים  הלידה.  את  להאיץ  כדי  בתרופות  להשתמש 
ההורים מבקשים לדון עם אנשי הצוות שלהם בהשפעותיהם של סמים 
נרקוטיים על התינוק שטרם נולד או על תינוק שזה עתה נולד. אף הורה 
לא יבחר לתת סמים לרך הנולד ללא כל צורך, אך הפחד מהלידה חזק 
דיו ומקל על המשפחות להתעלם מהשאלות הנוגעות לסיכונים שבזירוז 
או באפדירול. בדומה לכך, מעטים הרופאים שיקדישו זמן כדי להסביר 
להורים על תופעות הלוואי הנגדיות של התרופות הניתנות בלידה. העניין 

הופך לגרסה הרפואית של "אני לא אשאל ואתה אל תספר לי". 
תורגם  לא   ,PDR(  Physicians  Desk  Reference המוערך  הספר 
לעברית( מציין בבירור כי כיום אין בנמצא מחקרים הולמים ומבוקרים 
על השימוש בתרופות אצל נשים בהיריון. ה־PDR אף מציין כי עדיין לא 
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ידוע אם תרופות אלו עשויות לגרום נזק לעובר כשהן ניתנות ליולדות. 
אין ראיות חותכות שתומכות ברוב ההליכים הללו. 

גם תרופות הניתנות בהזרקה המשמשות "להקלה על הכאב" עלולות 
שלומדות  כפי  בגופה,  הצירים  עם  לעבוד  היולדת  מאמצי  את  לעכב 
לעשות אימהות היפנוברת'ינג. האפידורל, המשמש לשיכוך השפעותיהם 
של הפיטוצין והאוקסיטוצין הסינתטי, יכול להקל על היולדת, אך יש לו 
גם חסרונות. סמים נרקוטיים אלה עלולים לגרום לטונוס שרירים נמוך 
היולדת  התרופות,  של  המאלחשת  ההשפעה  בגלל  הלידה.  ולהארכת 
מודעת פחות לצירים ולכן קשה לה לעבוד איתם ביעילות כדי להביא 
לפתיחה. הדבר יכול להאריך את הלידה ולעתים קרובות להוביל למתן 
פיטוצין נוסף, שיוביל לעוד משככי כאבים וכן הלאה. זהו מעגל מסוכן. 
היא  הלידה,  של  השני  בשלב  בצירים  לחוש  יכולה  אינה  היולדת  אם 

עלולה למצוא את עצמה על שולחן הניתוחים. 
חוסר  תחושת  כי  כעת  טוענים  העובר(  )תורת  לפיטולוגיה  מומחים 
להוביל  עלול  תרופות  מקבלת  כשאמו  חווה  שהתינוק  האוריינטציה 
לנתק בין האם לתינוק, ולגרום לתינוק תחושת נטישה לטווח ארוך. נוסף 
על ההפרעה לתהליך הלידה, האפידורל עלול לגרום לעליית חום. אם 

הדבר קורה, אין ברירה אלא להוציא את התינוק במהירות. 
אם מדברים סביבך על השראת לידה, קראי על האמצעים הטבעיים 
לאמצעים  ברצינות  התייחסי  הבא.  בפרק  המופיעים  לידה  להשראת 
ואקופרסורה. אם  כירופרקטיקה  סיני,  ובעיקר לדיקור  הטבעיים הללו, 
הלידה כבר החלה אך מציעים לך זירוז, בקשי שייתנו לך זמן להשתמש 
באותן שיטות טבעיות שמשמשות להשראת לידה. בקשי להישאר לבד 
לפני  חיבוקים   – הטבעיות  בשיטות  להשתמש  כדי  שלך  המלווה  עם 
סמים. כל עוד הסימנים מצביעים על תינוק בריא וחזק ואת אינך בסכנה, 

היי נכונה להגן על התינוק שלך מפגיעתן האפשרית של התרופות. 

עליהם  בספק.  וההמלצות  האבחונים  לכל  יתייחסו  שההורים  חשוב 
ההשפעה  את  וכן  והתינוק,  האם  על  ההשפעות  את  ולשקול  לעצור 
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הלידה,  את  לנהל  שרגיל  הרפואי,  הצוות  הלידה.  חוויית  על  הכללית 
המשמר  על  ולעמידה  להמתנה  עצמו  את  להתאים  לפעמים  מתקשה 
למקרה הצורך בלבד, אך אם כך את רואה את הלידה שלך מתקדמת, 

עלייך להתעקש על כך.

"אימהות, שמרו על מי השפיר שלכן. יש סיבה לכך שהם שם."
ויליאם סירס ומרתה סירס, "ספר הלידה"
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כשהטבע זקוק לעזרה

העובדה שתאריך הלידה המשוער חלף אינה סיבה מספקת להתערבות 
נדירים עשוי להתפתח בסוף ההיריון מצב  רפואית. עם זאת, במקרים 
מסוכן שאסור להתעלם ממנו. אם את חווה אחד מן הסימנים הבאים, 
צרי קשר עם הרופא שלך בהקדם האפשרי. תני לו להחליט אם אכן אין 

מדובר במשהו רציני או שזהו מצב הדורש תשומת לב רפואית. 

דוגמאות:
תחילת לידה מוקדמת )שלושה שבועות או יותר לפני הזמן( 	 
הפחתה בתנועות עובר למשך יותר משש שעות 	 
לידה שאיננה מתחילה גם זמן רב לאחר פקיעת מי השפיר	 
כאבי ראש רציניים ומתמשכים – אפשרות לעלייה בלחץ הדם 	 
מים מקוניאליים – ריח או צבע חזקים או כמות ניכרת של מקוניום 	 

)חומר ירקרק־חום ודמוי זפת( במי השפיר
	 דימום רב מהנרתיק 	 
ישבן 	  הדוב:  לתנוחת  מיד  )היכנסי  הטבור  חבל  לצניחת  עדויות 

למעלה, מצח על הרצפה, והזעיקי עזרה(
סימני זיהום או חום 	 
שלשולים או הקאות מתמשכים 	 
סחרחורת או ראייה מטושטשת 	 
התנפחות חמורה של הידיים, הפנים, הקרסוליים או כפות הרגליים 	 
שתן כהה מאוד	 
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השראת לידה באמצעים טבעיים

בהיעדר גורמים אלה, תוכלי להתחיל לידה טבעית בעזרת גישה רגועה 
ושלווה המשולבת עם טכניקות בטוחות, טבעיות וקלות להשראת לידה. 
אוכל חריף וחם –  למזון מזרחי, אסיאתי או מקסיקני "עם הרבה חריף" 
יש הצלחה ניכרת בגרימת לידה. גירוי מערכת העיכול יכול לגרות גם את 
שרירי הלידה )בקשי תפריטים חריפים מיוחדים מהמדריכה שלך(. כדאי 

לשלב את השיטה הזו עם כל אחת מהטכניקות האחרות. 
יחסי מין )חיבוקים לפני סמים( – אם שק מי השפיר שלך עדיין לא 
השתחרר, אפשר לקיים יחסי מין. הזרע מכיל את ההורמון פרוסטלגנדין, 
– מה  כאן מחזור מלא  צוואר הרחם. הטבע משלים  לרכך את  שעוזר 
שנכנס לרחם כדי ליצור את התינוק יכול לעזור גם להוציא אותו החוצה. 
נשיקות, חיבוקים, התגפפויות וגירוי עדין של הפטמות או הדגדגן בעזרת 
האצבעות או הפה מפעילים את החיבור ההורמונלי בין השדיים לנרתיק, 
ומייצרים אוקסיטוצין טבעי שיכול להתחיל את הצירים. כדאי להביא 
להתחיל  כדי  מספיק  אינו  אחת  פטמה  גירוי  אם  לאורגזמה.  האם  את 
צירים, נסו לגרות את שתי הפטמות בו זמנית. עם זאת, לא מומלץ לגרות 
את שתי הפטמות בצורה נמרצת לאורך זמן, כיוון שלגירוי היתר עלולה 

להיות השפעה הפוכה על התינוק. 
השתמשי  מתגרים,  שלך  הדגדגן  או  שהפטמה  בזמן   – מודרך  דמיון 
בדימוי פריחת ניצן הוורד והתמקדי בוורד נפתח ונפרש לאטו. כווני את 

הנשימה בעדינות למטה, לאזור הנרתיק. 
הליכה – ללכת, ללכת, ועוד קצת ללכת. 

אמבטיה – אמבטיה חמה־פושרת יכולה לעזור בהרפיה הרצויה. את או 
בן זוגך יכולים להזליף מים על הפטמות ועל הבטן. אם שק מי השפיר 

שלך השתחרר, היכנסי למקלחת וכווני זרם מים חמים על הבטן. 
בתסריט  אותך  להדריך  שלך  הלידה  למלווה  תני   – פחדים  שחרור 
אם  לבדוק  שתוכלי  כדי  בכיתה,  שתרגלנו  לזה  הדומה  פחדים  שחרור 
נותרו בך פחדים, רגשות או עניינים לא פתורים שעלייך לשחרר. רגשות 
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מעכב.  קטכולמין  לייצר  לגופך  ולגרום  אותך  להלחיץ  עלולים  נעולים 
המתח שלך עלול להפוך למתח בצוואר הרחם, ולמנוע את זרימת חומרי 
ההרגעה הטבעיים. אם את חשה שאת זקוקה לעזרה מקצועית, התקשרי 
למדריכת ההיפנוברת'ינג שלך וקבעי מפגש אישי לשחרור פחדים, או 
עם  לשיחה  הזמן  את  נצלי  פלאים.  עושה  זה  להיפנותרפיסט.  הפניה 

התינוק שלך. 
אקפורסורה – מטפל באקפורסורה יכול להוביל לפתיחת לידה טבעית 
ועדיין להשאיר לך די זמן לעשות את ההכנות הנדרשות.  כמעט מיד, 
המהירות  התוצאות  את  וישיג  ביותר  היעילות  הנקודות  על  ילחץ  הוא 
הוראות  לפי  לעבוד  תוכלי  למומחה,  לפנות  מעוניינת  אינך  אם  ביותר. 
ואיורים בספרים. התכונני מראש, כדי שתוכלי להשתמש בשיטה זו בעת 
הצורך. היא יכולה להועיל גם במהלך הלידה. אל תלחצי על הנקודות 

הללו לפני שאת מוכנה להתחיל בלידה. 
בדומה   – הילינג  טתא  או  רייקי  רפלקסולוגיה,  שיאצו,  סיני,  דיקור 
להפעיל  יכולים  רפלקסולוגיה  או  שיאצו  סיני,  דיקור  לאקופרסורה, 
הליכים  אלו  וביעילות.  בקלות  צירים  להתחיל  כדי  מסוימות  נקודות 
הנקודות  כמו  ללידה.  יותר  חלקה  כניסה  המציעים  למדי  פשוטים 
המשמשות בדיקור, חשוב שלא תגרי את הנקודות הללו במהלך ההיריון 
אלא רק כשאת מבקשת להתחיל את הלידה, כשהלידה מתעכבת או 

במהלך לידה שנעצרה. 
ניקוי הקיבה – לעתים קרובות, הפעימות שהגוף חווה בעקבות ניקוי 
ההורמון  דמוי  החומר  הפרוסטלגנדין,  ייצור  את  לגרות  יכולות  הקיבה 

שגורם למחיקת צוואר הרחם.
א. אפשר לקנות ערכה חד־פעמית של חוקן עדין בכל בית מרקחת 
או באזור התרופות בסופרמרקט. זוהי שיטת ניקוי הקיבה העדינה יותר 

מבין השתיים, והיא יעילה למדי. 
ב. אפשר ליטול חצי כפית שמן קיק מדי חצי שעה, שלוש פעמים בסך 
הכול )זה טעים יותר עם מיץ תפוזים( השמן יוצר פעילות במעיים, ויכול 

לעורר את תחילת הצירים.
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הומאופתיה וצמחי מרפא – התייעצי עם מרפא או הומאופת מוסמך.

אם מיצית את כל האמצעים הטבעיים להשראת לידה, ונקבע כי אין 
לבקש  תוכלי  פיטוצין,  כגון  מלאכותית  בהשראה  להיעזר  אלא  ברירה 
שמתן  לבקש  כדאי  הסכמתך.  ללא  תוגבר  שלא  בלבד,  זעירה  מנה 
הפיטוצין יופסק כשגופך יתחיל בלידה. רבות מהאימהות שלנו מדווחות 
לידה  אפילו  לעבור  להן  עזרו  היפנוברת'ינג  של  ההרפיה  שטכניקות 

שהחלה בזירוז, אך זהו המוצא האחרון.
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הלידה – מעשה של אהבה: 
פרלוד ללידה

בחודשים הארוכים שבהם התינוקת שלך התפתחה לה בתוך הרחם, 
היא חשה מוגנת ובטוחה בגלל הקרבה ומהחמימות של שק מי השפיר 
של  העדין  הגירוי  את  חשה  היא  ברכות.  אותה  וערסל  הרגיע  שליטף, 
המים המתערבלים סביבה, ונרגעה מהתנועות העדינות של גופך. היא 

שמעה והרגישה את אהבתך כשדיברת אליה ושיחקת איתה. 
הלידה תשים קץ לתקופה הבטוחה והמוגנת של החיים בתוך הרחם. 
ברגע הלידה, התינוקת שלך תגיח מעולמה החופשי מכל עול למערכת 

שלמה של חוויות חדשות. 
במסעה אל העולם תיתקל התינוקת שלך בשפע של מפגשים חושיים 
ולהתכווץ  להזדעזע  לרעוד,  לה  לגרום  או  על המעבר,  להקל  שיכולים 
מפחד. החוויה עשויה להותיר אותה עם זיכרון לידה שישפיע על שארית 

חייה, על האישיות שלה ועל נפשה.
התינוקת נרעשת כשהיא שואפת אוויר בפעם הראשונה לבדה, חשה 
הבד  של  המחוספס  למגעו  סומר  ועורה  עורה,  את  מלטף  האוויר  את 

המנגב את גופה משכבת הוורניקס המגוננת. 
צריכים  שלך  התינוק  נולד  שאליה  והאווירה  יולדת  את  שבו  האופן 
לספק את אותה אהבה ודאגה שנתת לו כשנשאת אותו ברחמך. תוכלי 
להבטיח שההסתגלות הראשונית של התינוק לסביבתו החדשה תהיה 
עדינה ככל האפשר בעזרת תכנון וניהול של מהלך הלידה, כך שקבלת 

הפנים שיקבל תהיה באמת מעשה של אהבה. 
סביבת הלידה צריכה להיות בטוחה ושלווה בדיוק כפי שהיית בטוחה 
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ושלווה בזמן ההיריון ובשלב הלידה הראשון. האווירה בלידה לא צריכה 
בוהקים  אורות  מיותר,  רפואי  צוות  מכבידה,  בהולה, התארגנות  להיות 
של  ממהותו  שמתעלמים  אלימים,  אפילו  ולעתים  רשלניים  והליכים 
התינוק כאדם שלם. לא צריכים להיות קולות רועמים ומזרזים שאומרים 
את  ככה,  "תמשיכי  או  ללחוץ",  ללחוץ,  "ללחוץ,  ומזויף  עליז  בטון  לך 

יכולה לעשות את זה!" 
הסרטים וסדרות הטלוויזיה של ימינו מציגים את הלידה כקומית או 
כטראומטית; היא לא צריכה להיות כזאת. סביבת הלידה ראויה לאותם 
כבוד ושלווה שהיינו מפגינים במקדש. הסביבה והנהלים הסובבים את 
צריכים  רושם,  רבי  או  צנועים  שהם  בין  ותינוק,  תינוק  כל  של  לידתו 

להיות מלאי כבוד. 

"והנה נוצר הקשר. 
כל אחד הוא שלושה; 
וכל השלושה חד הם... 

שיר הלל לחיים."
מארי פ. מונגן, "תרגול ללידה"
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משפטים חיוביים ללידה 
קלה ונוחה

לפנייך כמה משפטים חיוביים שכדאי להאזין להם או לקרוא אותם 
מדי יום, בעיקר בחודשי ההיריון האחרונים.

אני שמה בצד את כל הפחדים כשאני מתכוננת ללידת התינוק 	 
שלי. 

אני רגועה ומאושרת שהתינוק שלי בא אליי.	 
אני מתמקדת בלידה קלה וחלקה. 	 
אני סומכת על גופי ומניחה לו להדריך אותי. 	 
התודעה שלי שקטה והגוף שלי רגוע.	 
אני מלאת ביטחון עצמי; אני מרגישה בטוחה; אני מרגישה מוגנת. 	 
השרירים שלי עובדים בהרמוניה מלאה כדי שהלידה שלי תהיה 	 

קלה יותר. 
אני מרגישה את האנדורפינים הטבעיים זורמים בגופי.	 
אני נרגעת כשאני והתינוק שלי עוברים במהירות ובקלות כל שלב 	 

בלידה. 
צוואר הרחם שלי נפתח ומאפשר לתינוק שלי להחליק למטה. 	 
התינוק שלי ממוקם באופן מושלם בכל שלב של הלידה. 	 
אני רגועה לחלוטין ומפקידה את הלידה שלי בידי הטבע. 	 
אני רואה את התינוק שלי יוצא בקלות מהרחם. 	 
לידת התינוק שלי תהיה קלה כיוון שאני רגועה כל כך.	 
אני נושמת באופן מדויק ומונעת מתח. 	 
ככל שהלידה שלי מתקדמת, אני נכנסת עמוק יותר למקום שבו 	 
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נמצא התינוק שלי. 
אני מרגישה את גופי מתנועע בעדינות בהרפיה. 	 
אני מפקידה את הלידה בידי התינוק שלי ובידי הגוף שלי. 	 
אני רואה את הנשימה שלי ממלאת בלון מופלא. 	 
אני מוכנה לפגוש כל מה שהלידה שלי תביא.	 
הרקמות במעבר הלידה שלי ורודות ובריאות. 	 
התינוק שלי נע בעדינות במסעו. 	 
התינוק שלי ממוקם בצורה מושלמת ללידה קלה וחלקה. כל ציר 	 

מקרב אותי אל התינוק שלי.
אני מעמיקה את ההרפיה שלי ככל שאני מתקדמת בלידה. 	 
הגוף שלי נותר שקט ורפוי. 	 
אני פוגשת כל ציר עם הנשימה בלבד; הגוף שלי שרוי במנוחה. 	 
אני אוכלת אוכל טוב, בטוח ומזין כדי שהתינוק שלי יהיה בריא. 	 
עמוקה 	  להרפיה  עצמי  את  מביאה  אני  ככל שהלידה מתקדמת, 

יותר. 
אני נושמת באטיות בכל ציר. 	 
אני מקדמת את התינוק שלי באושר ובשמחה. 	 
אני רואה את התינוק שלי נע במורד רקמות ורודות ובריאות. 	 
כשהתינוק שלי נולד, כלי הדם שלי נסגרים בדיוק במידה הנכונה.	 

"הלידה שלך תתפתח בדיוק כפי שאת מתכננת כעת. 
כך תכננת את הלידה, וכך היא תתקיים."

מארי פ. מונגן, "תרגול ללידה"
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כיצד הגוף עובד איתך 
ובשבילך

"כשהתינוק "בשל" ומוכן, 
אז תתחיל הלידה האמיתית."

ד"ר גרנטלי דיק־ריד, "לידה ללא פחד"

גופך עבד בשבילך ואיתך מהרגע הראשון של ההיריון כדי להתכונן 
למועד הלידה, ולהבטיח שכשהתינוק יהיה מוכן, גם הגוף יהיה מוכן. 

גופך למד לקבל את משפטי העידוד מהתודעה, ואת עצמך התכוננת 
ללידה בעזרת שחרור, הרפיה ורגיעה. את מפקידה את הלידה בידי הגוף 
והתינוק, וסומכת על כך שכל אחד יודע מה תפקידו. זהו משכך הכאבים 
גופך  בלידה. אם תכירי את האופן שבו  ביותר  והיעיל  הבטוח, הטבעי 
תיהני מביטחון  הלידה,  עם קצב  וזורמת  אותו  עובד כשאת משחררת 

עמוק אף יותר.
לפנייך תזכורת לאופן שבו התודעה והגוף שלך עוזרים ללידת התינוק.

סימנים מוקדמים

השפעות הורמונליות
התרחשה,  שההתעברות  מסר  לגוף  שולחת  שלך  התודעה  כאשר 
גופך מתחיל להפריש הורמונים שהופכים בהדרגה את המרקם הקשה 
והסחוסי של צוואר הרחם לגמיש, רפוי וספוגי. עד שהתינוק מוכן, צוואר 

הרחם שלך פתוח ורך כמו תנוך האוזן.
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היפוך למצג ראש
יש מספיק מקום להיענות  ולתינוק  רפוי  כשאת שלווה, הרחם שלך 
זה קורה  לכוח המשיכה ולמקם את עצמו במצג הראש הנכון ללידה. 
בדרך כלל בשבועות 32–37, אבל זה יכול לקרות גם מאוחר יותר )ראי 

בפרק "תינוק במצג עכוז"(.

שחרור אנדורפינים
טכניקות ההרפיה שתרגלת יעזרו לך לשחרר אנדורפינים. אנדורפינים 
הורמון  הקטכולמין,  שחרור  את  מעכבים  הלידה  מתחילת  שנוכחים 

הלחץ שגורם לשרירים להתכווץ ולהצטמצם.

במהלך הלידה

שחרור רלקסין
ֶרַלקסין,  ההורמון  של  רבה  כמות  מופרשת  האחרון  הלידה  בשלב 

התורם ללידה בכמה דרכים.
הוא מותח ומחליק את הרחם ואת דפנות הנרתיק באופן אחיד, . 1

ללא רקמות בולטות או רצועות שמגבילות את טווח התנועה. 
מרכך את צוואר הרחם ומרחיב את אזור האגן. . 2
מרגיע את הרצועות במפרקים של התינוק, ומגמיש את מפרקי . 3

הכתפיים ליציאה ולידה קלה יותר. 
מחליש את קרום שק מי השפיר ומאפשר לו להשתחרר.. 4
משחרר את הרצועות בעצמותיה של האם, ומאפשר לעצם האגן . 5

הקדמית לנוע קדימה כדי שהתינוק יוכל לרדת בקלות. הוא יכול 
לגרום לשינויים בצורת ההליכה של האם, שעלולים להוביל  גם 

לנפילות, נקעים, דלקות גידים ועוד )נעלי נעליים נוחות(.
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צירים סדירים
הטבעתיים  השריר  סיבי  את  מושכים  ברחם  האורכיים  השריר  סיבי 
בתנועה חלקה ומדויקת להפליא, כדי לפנות דרך לראשו של התינוק. 
נשימת הצירים האטית מעצימה את השפעת הצירים ומסייעת לשרירי 

הלידה האנכיים לנוע קדימה. 
ההרפיה וההתמקדות המכוונת יוצרות עיוות זמן; התודעה מטה את 
תשומת הלב ויוצרת מצב שכחה כשהאם מתכנסת עמוק יותר בגופה 

היולד ובתינוק.

גמישות
אינו  הלידה  במעבר  עובר  התינוק  של  ראשו  שבו  המפחיד  השלב 
קשה יותר מכל חלק אחר בלידה, בעיקר אם את זוכרת שעצמות ראשו 
וקרומי, שדומה מאוד  גמיש  נתונים בתוך חומר  וקודקודו של התינוק 
מאפשר  הזה  הרך  החומר  פונטנלה(.  או  )ַמְרֵפּס,  כבדה  קנבס  ליריעת 
לעצמות בגולגולת התינוק להתרכך ו"לעלות" זו על זו, כדי להקטין את 
היקף הראש ולהקל על מעבר חלק. כשהתינוק נולד, העצמות חוזרות 
"הנקודה  בשם  גם  הידוע  המרפס,  מרווח  את  ויוצרות  הנכון  למקומן 
הרכה". עד שהמרפס נסגר לגמרי – המרפס הקדמי עשוי להיסגר לעתים 

לאחר יותר משנה – הנקודה הרכה הזאת מוגנת על ידי קרום עבה.

מבנה עצמות הגולגולת של תינוק )מבט מלמעלה(
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רפלקס הפליטה הטבעי
רפלקס הפליטה הטבעי )NER( של גוף האם מניע את התינוק במורד 
מעבר הלידה עד לפתח הנרתיק, ללא צורך בלחיצה מאומצת. קצב לבו 
של התינוק נותר יציב והוא מקבל אספקת חמצן מלאה. התינוק נולד 

בנוחות.

עבודה על הפרינאום
ללחץ יש השפעה מרדימה טבעית. אנו מגלים זאת בתחושת הנמלול 
שמגיעה כשאנחנו ישנים על היד, או כשאנו יושבים על הרגל זמן רב. 
הלחץ  העיסוי,  תרגול  בעזרת  והתגמש  התרכך  הפרינאום  פתח  אם 
שראשו של התינוק מפעיל עליהם מרדים אותם. כשהתינוק יורד, פתח 
ומחוץ  למטה  בקלות  לעבור  לו  ומאפשרים  בעדינות  נפתח  הפרינאום 

לנרתיק, בדיוק כפי שהטבע תכנן.

צירי חימום 
"תצוגה  לך  שולח  הטבע  הלידה,  מועד  התקרב  עם  רבות,  פעמים 
מקדימה" של הלידה בצורת צירים. הצירים המוקדמים עשויים להטעות 
צירים,  אכן  אלה  החלה.  האמיתית  שהלידה  לחשוב  לך  ולגרום  אותך 
אולם הם מתרחשים לפני שצוואר הרחם התחיל להיפתח. זוהי דרכו של 
הטבע לאפשר לך לתרגל את ההרפיה ואת טכניקות ההעמקה השונות. 

השתמשי בהם לטובתך, כדי שהם לא יעייפו אותך. 
אינן  ההתכווצות  תחושות  אמיתית,  בלידה  שמתרחש  למה  בניגוד 
ילוו בסימנים  והם לא  ישתנה מעת לעת,  סדירות. אורכם של הצירים 

נוספים המעידים שהלידה באמת החלה. 
את  לשנות  לשכב,  תוכלי  הללו,  החמקמקים  בצירים  חשה  את  אם 
התנוחה או לעבור לעסוק בפעילות אחרת כדי להעלים אותם. עם זאת, 
שימי לב שהם עשויים להמשיך במרווחים של חמש דקות למשך יום 
עשויים  האלה  המרווחים  האמיתית.  הלידה  שמתחילה  לפני  יותר  או 

להטעות. 
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מוטב שתישארי בבית, תירגעי ותשתמשי בטכניקות הטבעיות לזירוז 
לידה. אל תמהרי לבית החולים; את עלולה לשמוע שם חדשות מאכזבות 
ולגלות שצוואר הרחם שלך נפתח רק מעט או לא נפתח כלל. אם את 
מגיעה לבית החולים מוקדם מדי, את נעשית מטרה קלה להצעות לתת 
לך ג'ל פרוסטגלנדין לריכוך צוואר הרחם, לקרוע את שק מי השפיר שלך 

או לתת לך פיטוצין.
טכניקות  את  מכירים  טובות, שאינם  כוונות  בעלי  רפואי  צוות  אנשי 
ההרפיה שלך, מתחילים לדאוג אם את נמצאת זמן מה בבית החולים 
אחד  אף  רואה  אינו  הצוות  אם  במיוחד  נכון  הדבר  "מתקדמת".  ולא 

מהסימנים הרגילים המעידים על התקדמות הלידה. 
נמשכים לאורך  אף שצירי החימום האלה מטרידים, בעיקר אם הם 
על  להאפיל  להם  תתני  ואל  מדי  רבה  חשיבות  להם  תייחסי  אל  זמן, 

האושר והחדווה של הלידה האמיתית. 
למרות כל זאת, אל תקלי ראש בכל תחושת התכווצות שהיא ותפטרי 
אותה כחלק מהסימנים המוקדמים או הטרדות השכיחות בהיריון. בגלל 
הגישה הרגועה של אימהות היפנוברת'ינג כלפי לידה והיעדר הפחד, לא 
פעם הן מפרשות תחושות כגון "התכווצות מוזרה באזור האגן או הבטן" 
או תחושת עצירות כסימנים ראשונים, אף כי מדובר בשלב מתקדם של 
הלידה. התייעצי עם הרופא או המיילדת אם תחושות ההתכווצות האלה 
וקצרים  קצובים  זמן  במרווחי  ומתרחשות  זמן  לאורך  סדירות  נעשות 

יותר.
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התמקמות במרכז הלידה או 
בבית החולים

תכופים,  נעשים  שהצירים  לך  יגיד  שלך  כשהגוף  החולים  לבית  צאי 
וכשתרגישי שצוואר הרחם שלך נפתח. הקשיבי לגופך. הוא יגיד לך מתי 
יגיע הזמן. אם את יולדת בבית, גופך יודיע לך מתי להתקשר למיילדת. 
תעברי  שם  נשים,  במיון  תיבדקי  היולדות  במחלקת  האשפוז  לפני 
כדי  אותך  ותבדוק  חיוניים  מדדים  ממך  תיקח  האחות  לידה.  הערכת 
גורמים  בחשבון  יובאו  המיון  בחדר  נמצאת.  את  שלב  באיזה  לקבוע 
רבים: פרק הזמן שעבר מאז ירידת מי השפיר, רמת המחיקה של צוואר 
צוואר הרחם בסנטימטרים, תבנית הצירים  הרחם, מידת הפתיחה של 

ותנאי הלידה הכלליים. 
בדיקה  אותך  יבדקו  שלא  לבקש  תוכלי  ירדו,  כבר  השפיר  מי  אם 
ירדו, תוכלי לבקש להימנע מבדיקה  וגינלית. אם מי השפיר עדיין לא 
וגינלית כיוון שהיא עשויה לשחרר את מי השפיר מוקדם מדי. אימהות 
רבות אינן רוצות לדעת מה מידת הפתיחה של צוואר הרחם, והן סומכות 
גופן שיגיד להן באיזה שלב של הלידה הן נמצאות. תוכלי לבקש  על 
מידת  על  דיווח  תקבלי  ושלא  למינימום,  תוגבל  הווגינלית  שהבדיקה 

הפתיחה. 
בזמן שהותך בחדר המיון תחוברי למוניטור עוברי )EFM( למשך 20 
אורך  ואת  התינוק  של  הלב  קצב  את  מראה  העוברי  המוניטור  דקות. 
קצב  לניטור  התחלה  קו  וקובע  ביניהם,  והמרווח  עוצמתם  הצירים, 
כדאי להתחבר  לא  מיוחדות,  לנסיבות  אינדיקציה  אין  לב התינוק. אם 
למוניטור לאורך זמן כיוון שהמוניטור מגביל את יכולת התנועה שלך. 
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בקשי לעבור ניטור לסירוגין, מדי חצי שעה למשך ציר או שניים, וכך 
תוכלי להמשיך לנוע ולהסתובב. כדאי לציין זאת בתוכנית הלידה. 

מלווה  הראשוניים,  ההליכים  כל  את  וסיימת  שהתאשפזת  לאחר 
הלידה  מוזיקת  את  ולהשמיע  נוספות  כריות  לבקש  יוכל  שלך  הלידה 
שבחרת. הביאי כריות נוספות מהבית, למקרה שמרכז הלידה יהיה מלא. 
השתמשי במצעים משלך, כדי שלא תשכחי אותן שם אחרי שתשחררי 

או תעברי למחלקה אחרת.

האחות המיילדת שלך

אם הרופא או המיילדת שלך לא נמצאים בבית החולים מסיבה כלשהי, 
סביר להניח שהאדם שיטפל בך יהיה האחות המיילדת במשמרת. ביקורי 
המיילדת בחדרך, ניטור קצב לב העובר ולקיחת מדדים חיוניים הם חלק 

חשוב מהטיפול בלידה ואינם מפריעים לה. 
כיוון שהמיילדת שתטפל  טבעית,  בלידה  ניסיון  עם   מיילדת  בקשי 
תומכת  למעשה  ותהיה  שלך  הלידה  מחוויית  חשוב  לחלק  תהפוך  בך 
הלידה העיקרית שלך. החמימות, הדאגה, התמיכה והעידוד שלה ייחרתו 
בזיכרונה של כל אם טרייה שתצא מבית החולים, וטּוב הלב שלה יהיה 

חלק מזיכרון הלידה. 
יולדת בבית, המיילדת שלך תנטר את הלידה. תוכלו לדעת  אם את 
כיצד מתקדמת הלידה בעזרת ההערכות שלה והתחושה הטבעית שלך 

בנוגע לנעשה בגופך. 
לאחר שתשלימי את הליכי האשפוז הראשוניים בבית החולים, בקשי 
מהאחות לבלות איתך כמה דקות כדי לעבור על תוכנית הלידה. מלווה 

הלידה יוכל להצמיד עותק לדלת כדי להעביר אותה לכל הצוות. 
הדקיקים  הפתוחים,  בחלוקים  בגדייך  את  להחליף  חייבת  לא  את 
והמרושלים של בית החולים אם אינך רוצה. לא רק שאת נראית בהם 
חולה ונזקקת, הם גם מגבילים את הניידות שלך ומונעים ממך לשוטט 

או ללכת ברחבי בית החולים.
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יצירת קשר ֶּפרינטלי במהלך הלידה

את, מלווה הלידה והתינוק שלך תהיו עסוקים במהלך הלידה ביצירת 
קשר ובקרבה מוחשית כל כך, עד שהצוות הרפואי עשוי להסס לבצע 
כדי לא להפריע לשלוותכם. כדאי לבקש מהצוות  הניטור הנדרש  את 
לכבד את המצב ולהמעיט למינימום הפרעות כמו ניטור, בדיקת לחץ דם, 
בדיקה וגינלית או סתם פטפוטים. צוות בית החולים יביט בך בהשתאות 
כשיראה שאת רגועה ושלווה לחלוטין, ומגיבה למגעו ולקולו של מלווה 
הלידה כשהוא או היא יעמדו לצדך וידריכו אותך לאורך כל ציר. כל מי 
שצופה בהיפנוברת'ינג יודע בוודאות כי מלווי הלידה )בן זוג, חברה, אמא 
וכו'( הם חלק בלתי נפרד מהחוויה הנפלאה הזאת. המלווה יתפוס פיקוד 
ויוודא שהאווירה בחדר הלידה שלווה, רגועה ומעומעמת. הוא ישמש 
יעשה  והוא  תפקידו,  זהו  הרפואי.  הצוות  מול  המשפחה  וכדובר  כמגן 
כמיטב יכולתו כדי להבטיח לך את הלידה הבטוחה והמספקת שרצית. 
מלווה הלידה ימלא כמה וכמה משימות תומכות ומרגיעות. הוא יוכל 
ללחוש באוזנך את משפטי העידוד הרכים כשאת והתינוק תעבדו יחד 
בכל ציר, ויספק לך מידע בנוגע לסימני הלידה. יצירת הקשר והאהבה 

שיעלו אל פני השטח שונות ממה שחווית בעבר. 
תומכת הלידה תטפל בעניינים רבים מאחורי הקלעים. בן הזוג יוכל 
להקדיש לך את כל זמנו, ואת תהיי מודעת רק לדרך שבה שלושתכם – 
אמא, תינוק ושותף לידה – יוצרים קשר אינטימי וחווים את הלידה יחד. 
הגוף,  חום  עליית  הוא  מתקדמת  ללידה  המובהקים  הסימנים  אחד 
מתישהו בשלב המחיקה והפתיחה. המלווה יעמוד לצדך וימחה בעדינות 
את הזיעה ממצחך, צווארך וכתפייך במטלית לחה ומרעננת שתומכת 
הלידה תיתן לו. תומכת הלידה תדאג שתרגישי בנוח ושיש לך מספיק 
כריות מתחת לראש, לגב ולרגליים. בהיעדר תומכת לידה, המלווה ידאג 
אורות  שאין  יוודא  מוזיקה,  ישים  לחטיפים,  או  למשקאות  לצרכייך, 
בוהקים ומיותרים, יזכיר לך לשנות תנוחה מעת לעת או לקום וללכת 

לשירותים. 
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הדבר הנעים ביותר שמביאה המלווה ללידה הוא מתנת המגע. היא 
תוכל ליישם את עיסוי המגע הקל, לדמות זרימה עדינה של אנרגיה מכף 

היד לזרוע בעזרת הרפיית הכפפה, ולהביע אהבה ועידוד ללא הרף. 
איתך  שם",  נמצאת  "רק  היא  אם  גם  רב  הלידה  תומכת  של  ערכה 

ובשבילך, לחלוק איתך את האירוע המכונן הזה. 
שלך.  ובבקשות  הרוח  במצב  בעיקר  תלוי  הלידה  בחדר  הרוח  מצב 
תומכת הלידה שלך צריכה להיות רגישה לצרכייך וללכת בעקבותייך. 
כל  צריך להקפיד  יהיה  לא  בין הצירים,  כרגיל  אם את מעדיפה לדבר 
כך על השקט בחדר הלידה. עם זאת, מלווה הלידה חייב לוודא שצוות 

הלידה נמנע משיחות חולין אם לא את פתחת בהן. 
הצירים,  בין  ההרפיה  על  ותשמרי  ההרפיה  בנשימות  תשתמשי  אם 
מלווה הלידה יבקש מאנשי הצוות הנוכחים להנמיך את קולם, ולחבר 
או לנתק את המכשירים בשקט ובכמה שפחות מהומה. כשאנשי הצוות 
יבינו את סגנון הלידה שלך, תגלי שהם יעילים מאוד. ייתכן שתגלי שהם 

אפילו שמחים להשתתף בלידה שלך.

זוג  ולכל  אישה  לכל  היפנובירתינג  על  בחום  ממליצה  "אני 
ראיתי  כרופאה  שלהם.  בלידה  וחיובית  רגועה  חוויה  שרוצים 
למדתי וחוויתי הרבה לידות מה״צד השני״ וידעתי למה אני נכנסת 
מבחינת רפואית אך הרגשתי שזה לא מספיק כהכנה ללדת בעצמי. 
ראיתי יותר מידי פעמים לידות מסתבכות או החלטות רפואיות 
המבוצעות תחת לחץ סביב הלידה. לא רציתי חוויה כזאת. רציתי 
הכנה משלימה חיובית ותומכת, לתהליך שקורא בטבע כל דקה 
בלי שום התערבות רפואית בכלל. בהיפנובירתינג זה בדיוק מה 
שקיבלתי. קיבלתי את הביטחון והכלים ללידה וחוויה מדהימה 
ומושלמת. יש דברים שאני לוקחת איתי כדרך חיים. אני אישה 
ואמא יותר טובה בגלל ההחלטה שקיבלתי ללדת לידה טבעית 

על פי שיטת היפנובירתינג. תודה גדולה על קורס מעולה!!"
 דר' מאיה סיני רופאת עור ודרמטולוגיה אסתטית
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הלידה מתחילה

מתחיל  הרחם  צוואר  שבו  הרגע  מן  כלל  בדרך  מוגדר  הלידה  זמן   
להימחק ולהיפתח ועד לרגע שהתינוק נולד. אך כיון שגופנו מכין את 
כבר מרגע  ללידה  אותו  בו שינויים המכינים  ומתרחשים  ללידה  עצמו 
ההתעברות, אין זה נדיר כי בעת בדיקת רופא נראה תחילתו של תהליך 
פתיחה או מחיקה אפילו שבועות לפני סוף ההריון, אף שהיולדת אינה 

מודעת לכך ואינה חשה אי־נוחות כלשהי.
המחיקה  שלב  לידה:  שלבי  שני  רק  מכירה  היפנוברת'ינג  שיטת 
והפתיחה, ושלב הלידה – ירידת התינוק להכתרה בעזרת נשימות הלידה 
של אמו. תינוקות היפנוברת'ינג אינם "נלחצים" אל העולם. הם נולדים 
בעדינות ובטבעיות כמו כל יתר האימהות בטבע, המניחות לגופן להוביל. 
מיד לאחר הלידה מגיע שלב חשוב מאוד של יצירת קשר בין האם, האב 
את  מזהה  הנשימה החדשה  למלאכת  כעת  הִמתַרֵגל  התינוק  והתינוק. 
הריח של הוריו, וכל מגע שלו עם אנשים אחרים צריך להיות מזערי, אם 

בכלל.

מה קורה?

כשיהיו לך צירים סדירים – התכווצות ושחרור בתבנית מוגדרת – תדעי 
שהלידה באמת התחילה. ייתכן שתחושי את תחילת הצירים וייתכן שלא. 
יש האימהות המדווחות שבתחילת הלידה חשו רק תחושת התכווצות 
בבטן ובסביבתה. אצל רוב אימהות ההיפנוברת'ינג התחושות הללו אינן 
ולכן הן אינן בטוחות שהלידה שלהן באמת החלה.  מלוות באי־נוחות, 
חלקן מדווחות שרק הרגישו שיש להן עצירות וכי הן צריכות לרוקן את 
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המעיים. לפני או אחרי שתחושי את הציר הראשון, ייתכן שתגלי שחותם 
הרחם – הפקק המונע כניסת חיידקים לרחם – השתחרר. "סימן הלידה" 
הזה הוא הפרשה עבה וסיבית שעשויה להיות צלולה, בעלת גוון בהיר, 

ורדרדה או אדומה בוהקת. 
בתחילת הלידה או מאוחר יותר את עשויה להרגיש טפטוף אטי או 
פרץ פתאומי של נוזל צלול מן הנרתיק. זהו סימן שמי השפיר שבהם 
של  מוקדם  סימן  להיות  יכול  השפיר  מי  שחרור  ירדו.  התינוק  נמצא 
ספורים  רגעים  להתרחש  יכול  הוא  נשים אחרות  אצל  הלידה;  תחילת 
לפני שהתינוק נולד. ויש אפילו תינוקות שנולדים יחד עם שק מי השפיר, 

המקיף אותם כמו הינומה. 
הלידה שלך עשויה להתחיל בליווי כל הסימנים הללו; ייתכן שתיתקלי 
סדר  מהם.  אחד  אף  תחווי  שלא  ייתכן  בלבד;  שניים  או  אחד  בסימן 
ההתרחשות שלהם משתנה בין אישה לרעותה ואף בין לידות שונות של 
אותה אם. שימי לב לסימנים לא רגילים. בסופו של דבר, התינוק ישלח 

לך מסר המודיע שהוא מוכן להיוולד. 
אם פקיעת מי השפיר היא הסימן הראשון המצביע על תחילת הלידה, 

בדקי שהנוזל:
1( צלול וללא חלקיקים, מלבד הופעה מזדמנת של ורניקס לבן, אותו  

    חומר דמוי גבינה המכסה את התינוק בשק מי השפיר; 
2( שקוף, ללא צבע; 

3( אינו מדיף ריח רע. 
כשמי השפיר יורדים, התקשרי למיילדת ודווחי לה שבדקת את הנוזל 
מעוניינת  שאת  למיילדת  אמרי  שהזכרנו.  התנאים  בכל  עומד  ושהוא 
שתצאי  לפני  אליה  ושתתקשרי  תתקדם,  שהלידה  עד  בבית  להישאר 
הנכונה, כאן תסתיים השיחה.  לבית החולים. אם שכרת את המיילדת 
עם זאת, ייתכן שהיא תאמר לך כי יש סכנה של זיהום, ותציע לך ללכת 
לבית החולים "כדי להיבדק" ולקבל אנטיביוטיקה, או כדי שינטרו אותך. 
אף שיש אפשרות של זיהום, היא נדירה מאוד ואינה צפויה. כדי שיופיע 
זיהום יש להכניס חיידקים לגוף. כפי שאומרת אחת המיילדות, "הנרתיק 
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ספוג".  אינו  "הנרתיק  כי  טוענת  אחרת  ומיילדת  שתייה",  קשית  אינו 
כשאת יוצאת מהאמבטיה אינך משאירה אחרייך שובל של מים שנאספו 
בנרתיק. אחד הרופאים שלנו מזכיר לאימהות שהחיידקים אינם זרעונים, 
ולכן אינם שוחים. אל תיבהלי מדיבורים על זיהום מוקדם אם אין לכך 

כל סימן. 
קבלת ההזמנה להיבדק לאחר ירידת מי השפיר עשויה להיות הצעד 
ללא  טבעית  לידה  רוצה  את  אם  לכן  מלאכותי,  לזירוז  בדרך  הראשון 
קרובות  לעתים  משמעה  בדיקה  היטב.  ההצעה  את  שקלי  הפרעות 
את  לקדם  לחץ  עלייך  מופעל  מכן  ולאחר  החולים",  בבית  "להירשם 
הלידה. אם את נשארת בבית עד שהלידה שלך מתחילה באמת, תוכלי 

להימנע משני סוגי ההתערבות הללו.
לעתים חולף זמן רב בין ירידת מי השפיר לבין תחילת הלידה. אין זה 
אומר שמשהו לא בסדר. אם התחלת הלידה מתעכבת, חזרי להצעות 
אל   .189 בעמ'  המופיעים  טבעיים  באמצעים  לידה  להתחיל  כיצד 
תקבלי את הרעיון שהלידה חייבת להתחיל ללא דיחוי. רוב הסיכויים 
קצת  להרוויח  נסי  הקרובות.  השעות  ב־24  מעצמה  תתחיל  שהלידה 
אם  גופך.  חום  את  למדוד  תוכלי  שעות.  כמה  עוד  לחכות  ובקשי  זמן 
הלידה מתעכבת זמן רב ומפעילים עלייך לחץ לזרז אותה, בקשי לקבל 
אנטיביוטיקה. סרבי בנימוס לבדיקות וגינליות. זה פשוט מאוד. אין צורך 
להתחיל בהליכי זירוז אם אין סימנים אחרים המחייבים זאת. הסכמה 
להתערבות הראשונה הזו או לזירוז מלאכותי בהיעדר סימנים רפואיים 

עלולה להפוך על פיהן את תוכניותייך ללדת בשלווה.

מצב הרוח

ייתכן  בהקלה.  מעורבים  ואושר  התרגשות  שתחושי  להניח  סביר 
גם אחרי  זמן מה.  כדאי לחכות  אך  "מוכנה להתחיל",  שתרגישי שאת 
שהלידה תתחיל, נסי להישאר בבית זמן רב ככל שתוכלי – אלא אם את 
גרה במרחק ניכר מבית החולים או ממרכז הלידה. מרגע האשפוז בבית 
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החולים את נכנסת לטווח זמנים רשום ומנוהל. אם תגיעי לבית החולים 
כשהלידה אינה במצב "מספיק מתקדם" )סביבות פתיחה 4( יש סיכויים 
שעות  כמה  לחכות  שתצטרכי  ייתכן  לידה.  לחדר  תוכנסי  שלא  רבים 
ולתסכול.  לאכזבה  מקור  להיות  יכול  זה  הביתה.  לחזור  או  במסדרון 
אם את נותרת רגועה וסבלנית בבית, תוכלי להימנע מרגשות מיותרים 

ומסיחי דעת.
תקשיבי  אם  וטבלאות.  תזמון  של  במכניקה  מדי  יותר  תסתבכי  אל 
בין הצירים הולכים ומתקצרים. לעתים  לגופך, תרגישי שמרווחי הזמן 
קרובות, כשהאימהות שלנו נשאלות "מה היית רוצה לעשות אחרת?", הן 

עונות, "הייתי רוצה להגיע לבית החולים מאוחר יותר."

התפקיד שלך

זה הרגע שבו חודשי התרגול וההתניה מתחילים לשאת פרי. הגישה 
החיובית והביטחון שצברת יעזרו לך להישאר שלווה ורגועה. 

כדי  אטית  צירים  ובנשימת  בהרפיה  השתמשי  יתחילו,  כשהצירים 
להתחיל  כדאי  ירדו,  השפיר  מי  אם  ציר.  כל  של  יעילותו  את  להגביר 
בהרפיה, לדמיין את פתיחת ניצן הוורד ולנשום בעדינות למטה, לכיוון 

הנרתיק. הנשימות יעודדו את הרחם להתחיל בצירים.
וחזרי  רגועה  היי  זאת:  נצלי  הלילה,  בשעות  מתחילה  הלידה  אם 
כדי להשלים  לדלק  זקוק  הגוף שלך  איתך חטיפים קלים.  לישון. קחי 
את המשימה, והאכילה תמנע רעב כבד באמצע הלידה. הגישה השלווה 
הקטכולאמין,  הפרשת  את  תעכב  היפנוברת'ינג  בשיעורי  שפיתחת 
זקוקה  כך שסביר להניח שמערכת העיכול שלך תמשיך לתפקד. את 
לאנרגיה ולנשנושים. שתי הרבה כדי לא להתייבש והקפידי ששלפוחית 

השתן שלך תהיה ריקה. 
בהתאם לסימן מוסכם – כשתעצמי את העיניים, למשל – מלווה הלידה 
יידע שאת חווה ציר, ילטף את זרועך ויגיד לך את המשפטים הנמצאים 
אינכם  ההיפנוברת'ינג(.  ממדריכת  )שתקבלי  הלידה  מלווה  בכרטיס 
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חייבים לעבור על כל משפטי העידוד. אלה הן רק דוגמאות למשפטים 
שיעזרו לך להישאר רגועה. 

לא  ותרגישי,  שתחושי  מה  הוא  ביותר  החשוב  הדבר  הלידה,  בזמן 
מה שתראי או תשמעי. כשמלווה הלידה שלך מקריא לך את משפטי 
העידוד, בטחי בגופך, נשמי והיכנסי עמוק יותר לתוך כל ציר, וכך תפיקי 

ממנו את המרב. 
אם את יולדת בבית החולים או במרכז לידה, התקשרי לתומכת הלידה 
והתכונני ליציאה כשהצירים מופיעים בהפרשים של 4.5-3.5 דקות. אם 

המרחק לבית החולים רב, צאי מעט קודם.

תנוחת הצד במהלך הלידה
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הלידה מתקדמת: שלב 
המחיקה והפתיחה

מה קורה?

ברחם  האורכיים  הסיבים  ונמחק.  דק  נעשה  שלך  הרחם  צוואר 
ממשיכים למשוך לאחור את הסיבים הטבעתיים, וצוואר הרחם נמחק 
ונפתח עוד ועוד. את תמשיכי לחוש את הגל שמביא עימו כל ציר. עם 
נכון לעכשיו,  נסוגה.  ואז  כל ציר תחושי שהבטן שלך עולה, מתכווצת 
הצירים אינם אורכים יותר מ־35–45 שניות. שמרי על גוף רך ורפוי כדי 
שהשלב יעבור באי־נוחות קטנה ככל האפשר. מרווחי הזמן בין הצירים 

יכולים להשתנות מאוד.

מצב הרוח

יהיה בדרך כלל קליל  והפתיחה, מצב רוחך  בתחילת שלב המחיקה 
וחברותי. תוכלי להישאר בישיבה או בחצי־ישיבה ולשוחח עם הסובבים, 
נשימת  יותר. המשיכי להשתמש בטכניקת  רגועה  להיכנס לתנוחה  או 
אינך  להפיק ממנו את המרב.  כדי  ציר  כל  עם  ועבדי  הצירים האטית, 
להסיח את  עלול  זה  בחדר;  הנמצאים  נוספים  אנשים  צריכה לשעשע 
תתקדם  הלידה  גופך,  בתוך  להתכנס  שתקדימי  ככל  מהלידה.  דעתך 

בקלות רבה יותר.
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התפקיד שלך

החיוביים  המשפטים  בעזרת  אותך  לעודד  ימשיך  הלידה  מלווה 
שלמדתם, ויזכיר לך למסור את הלידה לתינוק ולגוף שלך. תוכלי להאזין 
הצירים  בנשימת  ולהמשיך  איתה,  ולזרום  שבחרת  הלידה  למוזיקת 

האטית בכל ציר וציר. 
בזמן הצירים וביניהם השתמשי בדימוי החביב עלייך ביותר להרפיה: 
פריחת ניצן הוורד, הרפיית הקשת, שסתום הבקרה של השער החושי, 
מד העומק והרפיית הכפפה. כשאימהות בכיתת היפנוברת'ינג שואלות 
"היי רגועה לגמרי; שתי מים ושמרי  "מה עליי לעשות?" אני מדגישה: 
על שלפוחית שתן מרוקנת. מלבד זה, אל תעשי דבר!" אין צורך לעשות 
דבר מלבד לשחרר ולהירגע. עבדי עם גופך; היסחפי עם הגאות והשפל 
של גלי הצירים. תני לגוף שלך לטפל בלידה, דברי עם התינוק שלך ואל 
תפריעי. בכל ניסיון שלך "לעשות משהו", את למעשה מתנגדת לדרך 

שבה גופך פועל. 
בגופך  יוצרים  עובר  בתנוחת  התכרבלות  או  הידוק  מאומצת,  אחיזה 
בית  שצוות  מהפעילויות  שתימנעי  רצוי  בתהליך.  לפגוע  שעלול  מתח 
החולים יציע מתוך כוונה טובה )אלא אם כן את מעוניינת בהן(. לעתים 
להליכה,  לצאת  כמו  שקיבלו,  שההצעות  מספרות  האימהות  קרובות 
דעתן  את  הסיחו  דברים",  להניע  "להתחיל  או  נדנדה  בכיסא  לשבת 

והוציאו אותן מן ההרפיה העמוקה.
רופאים, אחיות ומיילדות ממליצים תכופות ללכת בזמן הלידה. הסברה 
היא שבתנוחה אנכית אפשר לנצל טוב יותר את כוח המשיכה ולעזור 
לתינוק לנוע במורד האגן. הלחץ שראש התינוק מפעיל על צוואר הרחם 
את  מרחיבה  היא שהעמידה  נוספת  סברה  פתיחתו.  את  לעודד  אמור 
עצם הכסל שדרכה עובר הראש. מחקר שנערך ב־1997 במרכז הרפואי 
סאות'ווסטרן של אוניברסיטת טקסס מצא כי אין הבדל משמעותי בין 
נחו.  או  נרגעו  נשים שישבו,  לבין  נשים שהלכו  אצל  לידה  אורכה של 
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לעומת  החולים.  בית  אינן מהלכות במסדרונות  האימהות  החי  בעולם 
היפנוברת'ינג  אימהות  יותר.  עמוקה  להרפיה  נכנסות  שהן  נראה  זאת, 
כיוון  יותר  רבה  ובמהירות  בקלות  נפתח  שלהן  הרחם  שצוואר  מגלות 
שהן מרפות את שרירי הרחם ונותנות להם את זרימת החמצן הדרושה. 
אם את רוצה ללכת, עשי זאת, אך לא כיוון שמפעילים עלייך לחץ לקום 

על רגלייך ולהניע את השרירים. 
הניסיון לשלוט בלידה או לתמרן אותה עלול לגרום עייפות ואי־נוחות. 
אם תחזרי לנשימה שדורשת התנשפויות רבות או ל"נשיפה בכוח", את 
עלולה לבזבז את האנרגיה שדרושה לשלב הסופי, כשתנשמי כלפי מטה 
ותביאי את התינוק לעולם. אם תרגלת מספיק את התודעה ואת ההגוף, 
תוכלי להשתמש כעת בטכניקות שלמדת. בטחי בעצמך וביכולתו של 
גופך ללדת. כשיגיע רגע הלידה הנפלא, את תהיי רעננה, ערנית ומלאת 

אנרגיה.

לידת מים
הנשים  את  שהיללה  מיילדת  אחות  עם  שוחחתי  לאחרונה 
מים.  ולידת  היפנוברת'ינג  לשלב  יכולתן  על  במים  שילדו 
מים  לידת  במים.  ובקלות  בנוחות  ללדת  בוחרות  רבות  נשים 
משלימה היטב את גישת ההיפנוברת'ינג, מעצימה את ההרפיה 
המעבר  על  שמקלה  לסביבה  להיוולד  לתינוק  ומאפשרת 
מהחיים בתוך הרחם לחיים מחצה לו. למים יתרונות רבי ערך, 
כמו חוסר משקל ויכולת ציפה. כשנשים משתמשות בשילוב 
של לידת מים והיפנוברת'ינג התודעה שלהן משוחררת ושלווה, 
יותר את ההשפעה המרככת של המים  יכול לנצל טוב  וגופן 
תורמת  אחת  שיטה  הפרינאום.  שולי  ועל  הלידה  שרירי  על 

ליעילותה של האחרת. 
באופן  פונים  אנחנו  מתוחים,  או  כואבים  כשהשרירים 
מרבים  מפרסמים  אותם.  להרגיע  כדי  לאמבט  טבעי 
כדי  ואלגנטי  מעוצב  באמבט  אישה  של  בדימוי  להשתמש 



213מארי פ. מונגן  | 

גם  תורם  וחושניות  מים  בין  הקישור  מוצרים.  שלל  למכור 
משתמשים  אנחנו  קרובות  לעתים  הלידה.  במהלך  לזוגות 
שהמים  כיוון  חולה,  או  מבוהל  ילד  להרגיע  כדי  באמבטיה 
המים  ורווחה.  רצון  שביעות  להנאה,  וגורמים  מרגיעים 
אחרת.  אפשרות  מכל  יותר  הנוכחי  הלידה  לשלב  יעזרו 
 ,International Waterbirth ברברה הרפר, מייסדת הארגון
מציינת כי אצל נשים המבלות את הצירים במים ויולדות במים 
טבעי.  ואוקסיטוצין  אנדורפינים  בייצור  ניכרת  עלייה  נרשמת 
אימהות רבות מצליחות להתכנס טוב יותר בתוך גופן בעזרת 
אמבטיה משככת ומרגיעה. ראיתי נשים שפרחו ממש באמבט 

לידה. אחת מהן אפילו חייכה ושרה בשקט בין הצירים.
נשים ותומכי לידה חייבים לעבור את משוכת חוסר המידע 
את  ולהכיר  המים  לידות  את  המקיפה  הקדומות  והדעות 
העובדות. בתי חולים רבים בעולם מכניסים למחלקת היולדות 
בריכות לידה. אחרים מתקינים אותן בחדרי הלידה הקיימים. 
אנו ממליצים על כך בחום. אם במרכז הלידה שלך אין בריכת 
לידה, במקומות רבים אפשר לשכור אחת, ורבות ממשפחות 
אותה.  שואלות  או  לידה  בריכת  קונות  שלנו  ההיפנוברת'ינג 
מבתי  לחלק  מתנפחת  לידה  ברכת  להביא  אפשר  בישראל 
החולים. המדריכה שלך תעזור לך לבדוק איפה אפשר לקנות 
בריכת לידה. עם זאת, שימי לב כי בשום בית חולים בישראל 
אין כרגע אישור ללידת מים. היולדת יכולה לשהות במים עד 
במים  הלידה  מהמים.  לצאת  עליה  ואז  התינוק,  יציאת  שלב 

אפשרית רק במרכזי לידה פרטיים או בלידת בית.
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לידה אטית או לידה נחה

"הכיני את עצמך ללידה ללא תקלות... אם תשתתפי בכל ההחלטות המתקבלות 
במהלך הלידה בביטחון מלא – גם החלטות שאינן נמצאות בתוכנית הלידה – 

סביר להניח שתיזכרי בלידה שלך ללא אשמה וחרטה."
ויליאם סירס ומרתה סירס, "ספר הלידה"

לחכות  היא  נחה  או  אטית  לידה  עם  להתמודד  ביותר  הטובה  הדרך 
בסבלנות. רוב משפחות ההיפנוברת'ינג סבלניות יותר כיוון שהן מסרבות 

 .)EFM( בנימוס לשימוש במוניטור עוברי
במקור  תוכננה  השמונים,  בשנות  הלידה  לחדרי  שנכנסה  זו,  מכונה 
בכל  מוניטור  יש  כיום  אולם  גבוה,  בסיכון  נשים  אצל  לידות  לנטר  כדי 
חדר, והוא עלול להפריע מאוד למשפחות שאינן בסיכון. החיסרון הגדול 
ביותר במוניטור העוברי הוא שחלק מאנשי הצוות הרפואי נוטים לייחס 
חשיבות רבה מדי למעקבים ולתבניות. הם מאמינים בטעות כי צוואר 
הרחם של האישה חייב להיפתח בהתאם לתבנית מסודרת או למסגרת 
זמן, או שצריך "לסדר" אותו. מי שמפסיד מהסידור הזה הוא בדרך כלל 

התינוק. 
כדי  מיידיים  אמצעים  נקיטת  דורשת  אינה  מאוחר  בשלב  נחה  לידה 
לעשות  שעלייך  מה  וכל  שלו,  את  עושה  הטבע  מחדש.  אותה  להתניע 
הוא להישאר שלווה. אימהות רבות מנמנמות מעט, ואז ממשיכות בלידה 

פעילה ואף מואצת. 
בקשי שייתנו לך זמן להשתמש בשיטות הטבעיות המשמשות לזירוז 
או להתחלה מחדש של לידה נחה. בקשי פרטיות כדי להשתמש בשיטות 
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הטבעיות – חיבוקים לפני סמים. כל עוד הסימנים מצביעים על תינוק 
בריא וחזק ואת אינך בסכנה, היי נכונה להגן על התינוק שלך מהשפעתן 

של תרופות. 
לעתים קרובות האם מגלה שגם אם הסכימה לפקיעת מי השפיר או 
ללידה  נדחף  שגופה  ייתכן  מתקדמת.  לא  עדיין  הלידה  פיטוצין,  למתן 

שהוא עדיין לא מוכן לה. 
חשוב שההורים יקשיבו בסקרנות לכל המלצה או דיאגנוזה. אם אין 
השפעתה  את  ולשקול  לרגע  לעצור  עליהם  ואמיתי,  דחוף  רפואי  צורך 
האם, התינוק וחוויית הלידה. הצוות הרפואי, שרגיל לנהל  על  הכוללת 
את הלידה, מתקשה לפעמים להתרגל לתפקיד פסיבי, להמתין ולעמוד 
הלידה  שכך  מרגישה  את  אם  ואולם  הצורך.  למקרה  רק  המשמר  על 

תתקדם, עלייך להתעקש.

להעביר את הזמן במהלך הלידה

המופיעות  ההצעות  את  ליישם  תוכלי  נחה  או  אטית  לידה  במהלך 
את  להעביר  גם  ואפשר  הלידה,  לזירוז  הטבעיים  האמצעים  על  בפרק 
הזמן בדרכים אחרות, התורמות לנוחות ולפתיחת האגן. נמנה להלן כמה 

מהן. 
שהתארכה,  בלידה  רבות.  למטרות  משמש  פיזיו  כדור  פיזיו:  כדור 
בך  לתמוך  יכול  הכדור  במיטה;  להישאר  במקום  עליו  לשבת  תוכלי 
כשאת יושבת בצד המיטה, בזמן שמלווה הלידה או תומכת עושים לך 
עיסוי מגע קל; כדור הלידה גם מרפה את שרירי האגן. בתי חולים רבים 
מספקים לאימהות כדורי פיזיו. אל תהססי לבקש כדור או להביא אחד 

משלך. נעים לשבת עליהם והם מועילים מאוד.



|  היפנוברת'ינג 216

יולדת נחה על כדור פיזיו

ברכה או ג'קוזי: כבר הזכרנו את יתרונות הברכה או הג'קוזי. אימהות 
משתמשת  את  אם  במים.  לבלות  נהנות  מתארכת  שלידתן  רבות 
רדודים  שהמים  תגלי  מיוחדת,  לידה  בברכת  ולא  רגילה  באמבטיה 
גופך מגבת  למדי. כדי להפיק את המיטב משהייה באמבט, הניחי על 
מהפטמות ועד הירכיים כדי לשמור על חומם של האיברים הבולטים מן 
המים. מלווה הלידה יזליף על גופך מים בעדינות ויזכיר לך את משפטי 

העידוד במהלך הצירים. 
אותה  ומעסה  לבטן  המכוון  מים  זרם  עם  מקלחת חמימה  מקלחת: 

בעדינות יכולה להעביר את הזמן בנעימות. 
אחד  הן  צוחקים  שאנו  בזמן  הייחודיות  והנשיפה  השאיפה  הומור: 
האמצעים הטובים ביותר להירגע. אספי כמה דברים מצחיקים לקרוא. 
קטעי ההומור בשבועוני משפחה הם מקור מצוין לסיפורים ולעקיצות 
קצרים ומשעשעים. ההומור מגביר את ייצור האנדורפינים, אשר חוסמים 
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את ייצור הקטכולמין.
החיבור  את  מפעיל  שתיהן  או  הפטמות  אחת  גירוי  פטמות:  גירוי 
ההורמונלי בין השדיים לנרתיק, ומייצר אוקסיטוצין טבעי שמגביר את 
הצירים. בקשי פרטיות כדי שתוכלי לגרות את הפטמות. הצוות הרפואי 

לא יהיה מופתע או נבוך מהבקשה. 
עיסוי  הוא  היטב  להכיר  שכדאי  התרגילים  אחד  קל:  במגע  עיסוי 
המגע הקל שתואר לעיל. מדריכת ההיפנוברת'ינג שלך תיתן לך הוראות 

מיוחדות לעיסוי. גם העיסוי הוא מקור נפלא לייצור אנדורפינים. 
במחלקת  הליכה  לבושה.  להישאר  טובה  סיבה  עוד  הנה  הליכה: 
היולדות, בבית החולים או אפילו בחצר בית החולים תעביר את הזמן 
במהירות. האוויר הצח מחולל פלאים. לעתים קרובות, השינוי באווירה 
משחררת חלק מהמתח שעולה כשמתחילים לדבר על התנעת הלידה 

מחדש.

אם הלידה נחלשת

או  פוחתת  הרחמית  הפעילות  נענו,  בקשותייך  כל  אם  גם  לעתים, 
נחלשת מאוד, והתינוק עשוי שלא להתמודד היטב עם המצב. במקרה 

כזה, ייתכן שהלידה תדרוש סיוע רפואי. 
גם אז תגלי שגישת ההיפנוברת'ינג והטכניקות שלמדת יכולות לעזור 
בהתערבות  הצורך  את  תביני  אם  בלידה.  מפנה  כל  עם  להתמודד  לך 
רפואית ותשתפי את בן זוגך בקבלת ההחלטות, תוכלי להסכים בקלות 
רבה יותר להכנות הנדרשות. המשיכי להיות רגועה ולשלוט במתרחש. 

זוהי גישת ההיפנוברת'ינג.
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לקראת סיום הלידה

מה קורה?

את מגיעה לסוף שלב המחיקה והפתיחה. הצירים שלך נעשים תכופים, 
הרחם  וצוואר  לגמרי,  נמחק  הרחם  צוואר  דופן  יותר.  ויעילים  חזקים 
ממשיך להיפתח מספיק כדי לאפשר לתינוק להתחיל את מסעו למטה. 
הזמן לעבור מנשימות  לך מסר שהגיע  הגוף שלך שולח  קורה,  כשזה 
צירים אטיות לנשימות לידה – אותן נשימות עדינות אך נחושות כלפי 

מטה, שיעזרו לך להימנע מן הלחיצה הארוכה, הקשה והמעייפת. 
הרחם  לעבודת  לב  שמה  ואת  משתבשת,  שלך  הזמן  תחושת  כעת 
ולגלים הגואים בו, ממש כאילו החלק היולד בגופך נפרד משאר הגוף; 
ייתכן שתשימי לב שהצירים מתארכים ומתגבהים. הצירים יעילים יותר 
מלווה  וקולו של  ידו  מגע  אחת.  בנשימה  הציר  כל  את  עוברת  כשאת 
כיוון  יותר,  מעודד  נהיה  שלך  המסע  ציר.  כל  דרך  אותך  ינחו  הלידה 
שמרגע זה ואילך הלידה יכולה להתקדם במהירות רבה, בעיקר אם את 

נכנסת להרפיה עמוקה יותר. 
את נסחפת למצב כמעט אמנזי ומתמקדת בחוויית הלידה שלך. את 
מצליחה להיאטם לחלוטין בפני הסחות דעת ולהיכנס מנטלית אל גופך. 
בסוף שלב זה, כשצוואר הרחם שלך ייפתח לגמרי, תחושי מלאות בתוך 
גופך, ואם לא תחושי צורך לנוח, תרגישי מיד צורך אינסטינקטיבי לשנות 
שיסייעו  למטה,  המופנות  לידה  לנשימות  ולעבור  הנשימה  תבנית  את 

לתינוק לצאת.
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סימני הלידה

עכשיו, לקראת יציאת התינוק, את עשויה לחוות אחד או יותר מסימני 
הלידה – אבני דרך שיספרו לך שהלידה מתקדמת. אלה מסרים טבעיים 
וטובים מאוד הבאים מגופך. מלווה הלידה יזכיר לך את קיומם כשתעברי 

אחד מהם. זה מרגש.
חום גופך יעלה או ירד בחדות לסירוגין. רגע אחד תבעטי מעלייך 	 

את המצעים; ברגע הבא תבקשי שמיכה חמה.
כשאת קמה לרוקן את השלפוחית, ייתכן שתבחיני בכתם דם על 	 

מאמציו  את  מכוון  הגוף  מתחתייך.  שפרושה  הסופגת  הסדינית 
למטה.

גופך התחתון, 	  רצפת האגן שלך תגיב לראשונה לפעימות בפלג 
שעתידות להניע את התינוק למעבר הלידה. בעקבות זאת, ייתכן 
שתתחילי לשהק, לגהק, לחוש בחילה או אפילו להקיא. החדשות 
הטובות הן שכל זה לא ייקח זמן רב )אימהות היפנוברת'ינג חוות 
את הדברים הללו לעתים רחוקות בלבד, כיוון שהגוף שלהן רגוע 

ואינו סוער(.
שפתאום 	  ייתכן  בעצמך,  ובטוחה  שלווה  היית  כה  עד  אם  גם 

תחושי צורך עז לברוח. גם אימהות שחוות לידה נפלאה אומרות 
זהו  יותר".  יכולה  לא  "אני  או  רוצה להמשיך"  "אני לא  לפעמים, 
מעבר  ממש  שהלידה  משמעו  ביותר.  המרגשים  הסימנים  אחד 
לפינה. המלווה שלך יזכיר לך שזו המשמעות, ומצב הרוח בחדר 

ישתנה מיד. התינוק שלך כבר כמעט כאן.

מצב הרוח

הופכים  והרוגע  השקט  באופוריה.  כמעט  ומרגישה  רגועה  את  כעת 
שמתרחש  מה  כל  את  תשמעי  שבמהלכו  כמעט,  מעורפל  רוח  למצב 
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סביבך, אך לא יהיה לך אכפת מספיק כדי להגיב. שלב הפתיחה האחרון 
תשקיט  הטבע  לך  שנותן  השכחה  בהקיץ.  חלום  במעין  לעבור  יכול 
אותך, ואת תנועי לסירוגין בין ערנות לחולמנות. עכשיו קל לך אף יותר 

להתמקד אך ורק בתינוק ובגופך היולד. 
כשתחושת הזמן מתחילה להשתבש, אורך הצירים יתעוות והמודעות 
שלך לזמן תיעלם. עשרים דקות באמת ייראו כמו חמש. זוהי דרכו של 
הטבע לעזור לך להישאר שקטה ושלווה. בסוף השלב תעברי לנשימות 

לידה שיקלו עלייך ויעזרו לך ולתינוק לעבוד יחד.

התפקיד שלך

עכשיו את באמת נכנסת לעניינים. שלב הדיבורים עבר, ואת עוברת 
בקלות למשימה: להביא תינוק לעולם. ההרפיה העמוקה וגופך הרפוי 
בגופך,  להתכנס  ולהעמיק  לסביבה  המודעות  את  לחסום  לך  יעזרו 

ובתינוק. 
בשלב הזה נשים רבות בוחרות בתנוחת הצד. אם את מעדיפה להישאר 
על הגב, מלווה הלידה צריך לוודא שראש המיטה מורם כדי שלא תשכבי 
ישר. השכיבה על הגב עלולה להגביל את אספקת החמצן לתינוק. אם 

תחליקי למטה, המלווה יעזור לך לכוון את התנוחה. 
כשאת בהרפיה עמוקה, את יכולה לשחרר ולהניח לתינוק ולגוף שלך 
לעשות את המיטב. המשיכי לשאוף כלפי מעלה עם הצירים עד שצוואר 
הרחם שלך ייפתח, אך הנשימות ייראו כמעט חסרות מאמץ. כשתחושי 
מלאות בפלג הגוף התחתון, תדעי אינסטינקטיבית שהגיע הזמן לעבור 
לנשימות לידה. מלווה הלידה יבהיר לצוות שאינך מתכוונת לדחוף אלא 

לשנות את הנשימה באופן בטוח. 
את מתקרבת ללא מאמץ לנוחות עילאית, ונעה בהרמוניה עם גופך.

כשגופך שולח מסר שהגיע הזמן להתחיל להניע את התינוק למטה, 
היעני לו וכווני את הנשימות כלפי מטה, בניגוד לנשימות כלפי מעלה 
שעליהן עבדת עד כה. לעתים קרובות כל זה נעשה בלי שהסביבה שמה 
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לב, והיולדת נשארת באותה תנוחה וממשיכה לעבוד עם הצירים בשקט. 
קטן  משהו  לך  ולהביא  לסירוגין  לצאת  כעת  יכולים  הלידה  מלווי 
לאכול. גם אם את נראית רגועה להפליא ופשוט נחה, אסור לך להיות 
נושמת  יודעים שאת  מעטים  כיוון שרק  להטעות,  עלול  המראה  לבד. 

עכשיו את התינוק במורד הנרתיק.

הסּפינות
שנקרא  מה  לפי  נמדד  האגן  בתוך  התינוק  ראש  של  מיקומו 
"סּפינות". תשמעי על הסּפינות הן לפני הלידה והן במהלכה. 
בעזרת  ההתקדמות  על  לך  יסבירו  למטה,  יירד  כשהתינוק 
נמצאים  החיוביים  המספרים   .2+ או   1+  ,1-  ,2  - המספרים 
מעליו.  השליליים  והמספרים  האגן,  של  האמצע  לקו  מתחת 
המידה נקבעת לפי מיקומו של ראש התינוק. אם אומרים לך 
קו  מעל  או  המינוס,  ברמת  נמצא  עדיין  הוא  גבוה,  שהראש 
עבר  שהוא  אומרים  ב־0,  נמצא  כשהראש  האגן.  של  האמצע 

את הסּפינות.
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ללדת: לנשום אהבה, להביא 
חיים לעולם

"כל ילד הוא ייחודי. כל ילד עובר באותן תחנות מעולמו הסגור לעולם הפתוח, 
מהתכרבלות בתוך עצמו להושטת יד החוצה."
ד"ר פרדריק לבויר, "לידה ללא אלימות"

מה קורה?

מה שקורה הוא לידה! התינוק שלך יורד בהדרגה אל פתח הפרינאום, 
וראשו מתחיל להתגלות )הכתרה(. כשהראש קרוב להכתרה או בהכתרה 
לנשימות האחרונות שיביאו את התינוק אל מעבר  הזמן  הגיע  מלאה, 
לפתח הפרינאום והחוצה, אל העולם. מיד לאחר הלידה התינוק מונח 
על בטנך או על החזה, כדי שאת ובן זוגך תוכלו להתחבק איתו וליצור 
איתו קשר. חבל הטבור ייחתך לאחר שיפסיק לפעום, ואת, התינוק ובן 

הזוג תמשיכו ליצור את הקשר ביניכם.

מצב הרוח

כשתגלי שבקרוב מאוד תלדי, תחושי התרגשות ומעט הקלה. 
גופך אמר לך אינסטינקטיבית שהגיעה העת לעבור לנשימות לידה. 
במקום לנשום למעלה, כפי שעשית בנשימת הצירים האטית, את חשה 
ויתמקם  ייצא  כמעט  כשהתינוק  ציר.  כל  עם  למטה  לנשום  עז  צורך 
בתחתית מעבר הלידה, תחווי תחושת מלאות מוחלטת ממש מעל אזור 
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לתכולתו  ולתת  להתהפך  מבקש  שלך  שהנרתיק  תרגישי  החיק.  עצם 
יקרת הערך לגלוש החוצה.

התפקיד שלך

להיות מלווה בהמולה  חייב  אינו  זה  המעבר משלב הפתיחה לשלב 
עכשיו חשוב  בחדר.  נוסף  וצוות  בלבול  מיותרות,  פעילויות  פתאומית, 
שתימנעי מכל ניסיון להאיץ את הלידה בכוח. יציאת התינוק יכולה להיות 
רבות  היפנוברת'ינג  אימהות  בלידה.  כמו השלב הראשון  בדיוק  רגועה 
פשוט נותנות לשלב הזה להתחיל כמעט בלי משים, נשארות בתנוחה 
שבחרו ורק נותנות לו להתחולל בשלווה ובעדינות. כיוון שהתנהגותך לא 
תשתנה באופן ניכר, רק עין מיומנת תוכל לזהות שהגעת לשלב יציאת 

התינוק. 
יצפה  החולים  בית  צוות  הפתיחה,  שלב  לסוף  מתקרבת  כשאת 
ש"תלחצי" את התינוק באופן פעיל עד להכתרה. הצעדים שיינקטו כעת 
צריכים להתאים לבקשות שהבעת בתוכנית הלידה. אינך רוצה להסתבך 
בהליכים שונים ממה שציפית. תומך הלידה יודיע לצוות כי את מעדיפה 
לנשום ולכוון את הנשימות למטה בעצמך, ויזכיר לך בשלווה את משפטי 

העידוד ליציאה חלקה וקלה. 
מקום  לו  שאין  עידון  כל  חסר  מושג  היא  החוצה"  התינוק  "לחיצת 
ולגרום לשרירים  להזיק  ואף עשויה  יעילה  אינה  רכה. הלחיצה  בלידה 
היא  מטה.  דרכו  את  העושה  התינוק  בפני  להתכווץ  בנרתיק  הסוגרים 
יוצרת אווירת לחץ לכל המעורבים. מחקרים שנערכו לאחרונה גילו כי 
דחיפה מאומצת לאורך זמן עלולה לפגוע ביולדת ולגרום נזק לרצפת 

האגן. 
לחיצה חזקה ומאומצת רק תגרום לך לבלבול, תסכול ועייפות. היא 
גם תגרום לתינוק שלך טראומה גופנית ורגשית, כיוון שהוא נדחף אל 
דופנות מעבר הלידה לפני שהוא מוכן לכך. התינוק יירד כשהוא ומעבר 
שנמשכת  מתישה  לחיצה  על  השונים  הסיפורים  מוכנים;  יהיו  הלידה 
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שעות ארוכות מאשרים זאת. 
הגל שעובר בפלג גופך התחתון אמור לקדם את התינוק במורד מעבר 
הלידה עם כל ציר. הפעימות הרכות הללו הפולטות אותו החוצה ימלאו 
את תפקידן מהר יותר אם לא יפריעו להן וייתנו להן לעבוד כמו שהטבע 
בכך.  יבחין  בחדר  בלי שאיש  זאת  להשיג  רבות אפשר  ביקש. פעמים 
את נשארת בהרפיה עמוקה, מסופקת, שלווה ועדיין במצב אמנזי, ללא 
מאמץ ניכר לעין. לא פעם קורה שכאשר האם משתפת לראשונה את 
הדבר  משמעות  מוכנה".  "אני  להם,  אומרת  היא  במתרחש  הסובבים 
בדרך כלל היא שהתינוק כבר ירד לגמרי במעבר הלידה, ומוכן להיוולד 

בעזרת כמה נשימות גלויות בלבד. 
יפחתו.  חיץ  לחתך  הסיכויים  שלו,  את  לעשות  לטבע  תאפשרי  אם 
בדומה לצוואר הרחם, גם הדופן העבה של הפרינאום צריך להיעשות דק 
יותר ויותר ולהיפתח בהדרגה עם כל ציר בעזרת הלחץ הטבעי שמפעיל 
לו לעבור.  כדי לאפשר  יתיישרו במלואם  ראש התינוק, עד שהקפלים 
הלידה  נשימות  הנכון:  הוא  ההפך  אך  מאוד,  אטית  נראית  הפתיחה 
מאיצות אותה יותר מכל אמצעי אחר. אימהות היפנוברת'ינג מספרות 
כי נזקקו לשלוש או ארבע נשימות לידה בלבד כדי להוציא את התינוק 

מעבר לפרינאום. 
נשימות לידה הן ההפך מנשימות צירים אטיות, שבהן את מושכת את 
הציר למעלה ועובדת עם הגל הגואה. כעת, במקום לנשום כלפי מעלה, 
אותך  יעודד  המלווה  מטה.  כלפי  ונשפי  ועמוקה  קצרה  שאיפה  קחי 
לכוון נשימה ואהבה כלפי מטה, כדי לעזור לתינוק לנוע אל ההכתרה. 
נשפי מטה ודמייני את הנרתיק שלך נפתח כמו עלי הכותרת של הוורד, 

ומתקפל כלפי חוץ כשהתינוק עובר את שולי הפרינאום. 
עד  מטה  כלפי  לנשום  ופשוט  הצד  על  להישאר  תוכלי  לך,  נוח  אם 
שראשו של התינוק יתגלה, או לעבור לתנוחת חצי שכיבה )בצורת האות 
J(. ודאי שעצם הזנב נמצאת באוויר כדי לפנות לתינוק את הדרך החוצה. 
אם התינוק צריך עזרה, עברי לתנוחות אחרות שמתוארות בפרק "תנוחות 
ולשרירים  לאגן  עוזרות  המומלצות  מהתנוחות  חלק  היציאה".  לשלב 
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של  עזרה  דורשות  מהתנוחות  רבות  בחופשיות.  ולהיפתח  להיפרש  בו 
המלווה, וכך שניכם תוכלו להשתתף בלידה ביחד. 

הצוות  זה,  בשלב  הראש.  של  הופעתו  על  ברוגע  לך  שיודיעו  בקשי 
שוב:  אדגיש  ומעוררות.  רמות  עידוד  בקריאות  להתחיל  נוטה  הרפואי 
להרים את הקול. הדבר חשוב  צורך  אין  אירוע ספורטיבי.  אינה  לידה 
לתינוק שלך בדיוק כפי שהוא חשוב לך. התינוק שומע כל צליל; הצלילים 

שהוא שומע לא צריכים להפחיד אותו.

התחושות שלך

שלב זה של הלידה אינו צריך להיות לא נוח. צוואר הרחם כבר נמחק 
הפעלת  ללא  כעת  מתרחשת  התינוק  של  ההדרגתית  והיציאה  ונפתח, 
לחץ על הרקמות והשרירים הסוגרים של מעבר הלידה. למרות כל מה 
שרואים בקולנוע ובטלוויזיה, אם היציאה מתרחשת כפי שתרגלת, אין 
נשארות  הנשים  רוב  נוחה אחרת.  לא  או תחושה  סיבה שתחושי כאב 
שלוות בשלב הזה, נושמות כלפי מטה ועוזרות לתינוק שלהן להגיח אל 
התכנונים  שיא  הלידה,  של  ביותר  היפה  שזו שעתה  ספק  אין  העולם. 

והציפיות שטיפחת במשך יותר מתשעה חודשים.

נשימות לידה

לאורך רובו של השלב הזה בלידה יעבוד גופך בהרמוניה מלאה עם 
התינוק וייתן לרפלקס הפליטה הטבעי לעשות את תפקידו ולהניע את 
התינוק במורד מעבר הלידה. את תסייעי לו בעזרת טכניקת הנשימות 
שתרגלת. ברגע שראש התינוק יתגלה, המשיכי בנשימות המניעות אותו 
לעולם.  ויגיח  הפרינאום  לקפלי  מעבר  אל  בעדינות  שיינשף  עד  מטה 
אם את רוצה ללדת בקלות וביעילות, אל תקלי ראש בשלב זה. נשימות 
הלידה דורשות תרגול בדיוק כפי שתרגלת את נשימת הצירים האטית 
שלך  לגוף  תני  הלידה,  במהלך  והפתיחה.  המחיקה  בשלב  שעוזרות 
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להוביל ועבדי איתו כשתרגישי את תחילתו של כל ציר. הנה כמה טיפים 
מועילים:

המקום הטוב ביותר לתרגל את הנשימות הללו הוא בשירותים, 	 
בזמן שחרור הצואה. היי מודעת לפעימות שמניעות את הצואה 
למטה והחוצה. קחי שאיפות קצרות ונשפי בדחיפה עדינה כלפי 
תיווכחי שאת משלימה את  כוח. כשתתרגלי  להפעיל  בלי  מטה 

המשימה בקלות ובמהירות רבה יותר.
כיוון 	  עיניים.  לעצום  המשיכי  עמוקה,  בהרפיה  נשארת  את  אם 

שאינך דוחפת בכוח, אין צורך שהעיניים יהיו פקוחות כדי להימנע 
מקריעת נימי דם בעיניים.

הניחי את קצה הלשון במפגש שבין החיך לשיניים העליונות. זה 	 
יעזור ללסת התחתונה לסגת וישחרר מתח מאזור הפה והלסת. זה 

יעזור גם לפתח הנרתיק להשתחרר.
כשאת מרגישה שציר בא, לכי איתו. קחי שאיפה קצרה אך עמוקה 	 

בתחתית  האחורי  לחלק  הנשימה  אנרגיית  את  וכווני  האף,  דרך 
הגרון ובמורד הגוף מאחורי התינוק, כך שתיווצר האות J – למטה 
את  כאילו  להיפתח  הנרתיק  באזור  השרירים  לכל  תני  וקדימה. 
נושפת דרכם או משחררת צואה. ברגע סיום הנשיפה התחילי את 

השאיפה הבאה, כדי למנוע מהשרירים התחתונים להתכווץ.
שוב 	  ונשפי  ועמוקה  קצרה  שאיפה  עוד  קחי  התהליך:  על  חזרי 

למטה באותה דרך – ואז שוב.
חזרי על התהליך כמה פעמים בכל ציר, ותני לגופך להוביל אותך 	 

ואת התינוק שלך למטה, אל ההכתרה. המשיכי לעבוד עם הגוף 
כל עוד הציר נמשך. אל תנסי להעביר את הציר בנשימה אחת: 
מלבד בזבוז האנרגיה, הציר עלול לאבד מיעילותו והלידה עשויה 

להתארך.
כווני את הנשימה ביציבות מטה, דרך הגוף. אל תיכנעי לדחף לתת 	 

לה לברוח דרך הפה. אלה אינן נשימות שטוחות, אך הן גם לא 
מאומצות. אלה נשימות עמוקות, המכוונות את אנרגיית הנשימה 
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היישר אל הנרתיק.
ייתכן שתרגישי כאילו את צריכה לרוקן את המעיים, ולאזור זה 	 

בדיוק עלייך לכוון את דחף הנשימה. לכן אנחנו מציעים לתרגל 
בשירותים.

עם כל נשיפה, מלווה הלידה יעודד אותך לנשוף אהבה ואנרגיה 	 
כעת  ללידה.  אותו  ולהניע  המעבר  את  לפתוח  התינוק,  לכיוון 
יוצא  לו לצאת בקלות. הראש  ויש לאפשר  התינוק מוכן לצאת, 
התינוק  של  גופו  אי־נוחות;  ללא  בהדרגה  הפות מתרחב  ראשון; 

מגיח, לעתים קרובות בהדיפה עדינה בלבד.
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תנוחות לשלב יציאת 
התינוק

לידה אינה אירוע ספורטיבי, ואין כל צורך להיכנס לתנוחות אקרובטיות 
במהלכה. אם תמשיכי לשלוט במתרחש ותתנגדי לניסיונות של הסביבה 
"לקחת פיקוד", שלב יציאת התינוק יוכל לעבור בשלווה בדיוק כמו שלב 
המחיקה והפתיחה. השתמשי בנשימות לידה שאת תכווני, והן יעזרו לך 

להניע בעדינות את התינוק החוצה. 
הגורמים  להשתנות.  צריך  לא  דבר  להכתרה  מגיע  שהתינוק  עד 
נוחה,  להיות  שצריכה  שבחרת,  התנוחה  הם  בלידה  ביותר  החשובים 
הלידה  של  האחרון  בשלב  ביותר.  הטובה  בדרך  לצאת  לתינוק  ולעזור 
תוכלי להשתמש בכמה תנוחות שירחיבו את מעבר הלידה, יקצרו את 

משכּה, וגם יפחיתו את הסיכוי לחתך חיץ. 
 – הרפואי  הצוות  שהעדיף  בתנוחות  ילדו  נשים  רבות  שנים  במשך 
תנוחות שהקלו על השימוש במכשירים ובעזרים טכניים. ואולם אף כי 
השיטה השתנתה, התנוחות נותרו כשהיו, ונשים יולדות על גבן בתנוחה 
ליטוטומית כשרגליהן מקופלות לאחור או מורמות בדרכים שונות. כיום, 
ליולדת  מקשיבים  רבים  ומטפלים  צוות  אנשי  להיפנוברת'ינג,  הודות 
ומסייעים לה בכל תנוחה שנוחה לה. השכיבה על הגב ברגליים מורמות 
שייכת להיסטוריה, ובצדק. זוהי התנוחה היעילה פחות מכול, והיא גם 

מגבירה את הסיכוי לחתך חיץ. 
וחיזוק  מלווה  עם  תרגול  דורשות  זה  בפרק  שמתוארות  התנוחות 

הרגליים והזרועות, אך בזמן הלידה האימון ישתלם. 
חצי שכיבה )תנוחת J(: תנוחה נפוצה זו תעזור לך להישאר בהרפיה 
ושימי  מיטה  על  שכבי  החוצה.  התינוק  את  נושמת  שאת  בזמן  עמוקה 
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כריות לתמיכה בראש, בכתפיים ובגב, מעט מעל עצם הזנב. ראש המיטה 
צריך להיות מורם לזווית של 45 מעלות. רגלייך פשוקות בעדינות וכרית 
תומכת בכל ברך. מתנוחה זו אפשר לעבור לתנוחת חצי הישענות, בעזרת 
ולצדדים.  לרוחב  הרגליים  ופישוק  הישבנים  אל  הקרסוליים  לחיצת 

תנוחה זו מרחיבה ומותחת את אזור האגן.

תנוחת חצי הישענות

תנוחת חצי הישענות מותאמת
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תנוחת הצד: ייתכן שאת כבר מכירה את התנוחה היטב, כיוון שאימהות 
רבות מדווחות שתנוחה זו, על גרסותיה השונות, עוזרת להן לישון בסוף 
ההיריון. זו תנוחה מועדפת גם במהלך תרגולי ההרפיה. לידה בתנוחת 
הצד תאפשר לך לנוע בקלות משלב הפתיחה היישר לנשימת התינוק 
הרגל  התינוק,  יציאת  בשלב  תנוחה.  לשנות  בלי  הלידה,  במורד מעבר 
ישירה  גישה  לספק  כדי  מעט  מורמת  הצירים  בזמן  כריות  על  שנחה 
לפתח הנרתיק לאחר שהתינוק ירד לגמרי. עד אז אפשר להשאיר את 

הרגליים על הכריות.

תנוחת הצד

תנוחת הצפרדע: זוהי צורה קלה יותר של כריעה, ומומחים סבורים 
שהיא אחת מתנוחות הלידה היעילות ביותר. עמדי על הבהונות ותמכי 
הרגליים.  של  הפנימי  או  החיצוני  בצד  מונחות  כשזרועותייך  בעצמך 
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הנחת הידיים בצד החיצוני והאחורי של הרגליים, ליד הירכיים, תקל על 
הפישוק ותאפשר לראות בבירור את תינוקך הבא לעולם. עוד יתרון של 
תנוחת הצפרדע, כשהידיים מחוץ לרגליים, הוא שכל האגן התחתון תלוי 
יכול לצאת בלי ששאר איברי הגוף מפעילים  ולכן התינוק  בחופשיות, 
היטב  מנצלת  הנרתיק,  פתח  את  מרחיבה  התנוחה  כלשהו.  לחץ  עליו 
את כוח המשיכה, מקצרת את מעבר הלידה ומשחררת את פלג הגוף 
התחתון מכל לחץ. כדי להשתמש בתנוחת הצפרדע רצוי לתרגל אותה 

דרך קבע ולחזק את שרירי הזרועות, אבל היא שווה את המאמץ.

תנוחת הצפרדע
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כריעה נתמכת: לתנוחה זו אותם יתרונות כמו לתנוחת הצפרדע, והיא 
מאפשרת לתינוק להגיח החוצה בקלות. במקום להיתמך על זרועותייך, 
תוכלי להישען בנוחות על ירכיו של המלווה שלך, להניח את הזרועות 
ולכופף את המרפקים. אם את יולדת בבית, מלווה הלידה יושב על קצה 
יושב על שפתה של מיטת בית חולים  ואם במרכז לידה הוא  הכיסא, 
מונמכת. תנוחה זו מאפשרת לך להישען עליו לאחור בין הצירים, ולחזור 

לתנוחה בקלות כשמגיע הציר הבא. 

תנוחת הכריעה הנתמכת

ישיבת אסלה: לנשים רבות נוח מאוד לשבת "ישיבת אסלה" בשלב 
הפתיחה וכשהן נושמות את התינוק למטה. הגוף מגיב לתנוחה בטבעיות, 
כיוון שהוא מורגל לשחרר כך את הצואה. אימהות היפנוברת'ינג שתרגלו 
את נשימות הלידה בשירותים כבר מכירות את התנוחה והמיקום. שתי 
קרובות   – העיכול  מערכת  ושרירי  הרחם  שרירי   – השרירים  מערכות 
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מאוד זו לזו, ונשימות הלידה תומכות ברפלקס הפליטה הטבעי. התנוחה 
מאפשרת לך לפשק את אזור האגן, לפתוח את הנרתיק ולנצל את כוח 
המשיכה בלי להישען על הרגליים. הניחי כרית או שתיים מאחורי הגב 
והרפי. עם זאת, שימי לב: כשתתקרבי לשלב ההכתרה תצטרכי לעבור 

לתנוחת לידה אחרת.

ישיבת אסלה

שרפרף לידה

שרפרף לידה: לשרפרף הלידה יש אותם יתרונות כמו לישיבת האסלה: 
הוא מרחיב את אזור האגן ומקצר את מעבר הלידה. כמו כן, הוא מאפשר 
לך להישען על בן הזוג בין הצירים ומעניק תחושת ביטחון והגנה. גם 
זו מוכרת לאם היפנוברת'ינג, כיוון שהיא רגילה לתרגל כך את  תנוחה 

נשימות הלידה.
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עמידת שש: ניתן לעבור לתנוחה זו בקלות מתנוחת הצפרדע: העבירי 
את הידיים קדימה והניעי את פלג הגוף התחתון מעלה וקדימה, מעל 
הברכיים, לעמידה על ארבע. בתנוחה זו את נשענת על ארבע ותומכת 
את גופך על הברכיים וכפות הידיים. תנוחה זו משמשת לעתים קרובות 
כדי  לעזרה  זקוק  שלך  התינוק  אם  פרטית.  במיילדת  שנעזרות  נשים 
של  אחרת  בגרסה  שלך.  התנוחה  זו  ליציאה,  אופטימלי  למנח  לעבור 
את  להתאים  אפשר  לעתים  לידה.  כדור  על  להישען  תוכלי  התנוחה 
מיטות בית החולים לתנוחה. אם את יולדת בבית, כרעי על כרית והניחי 

את הידיים ואת פלג הגוף העליון על כרית נוספת שנמצאת על כיסא.

עמידת שש

לתינוק  ועוזרת  המשיכה  כוח  את  מנצלת  התנוחה  נתמכת:  עמידה 
לנוע במורד מעבר הלידה. בן הזוג נשען על קיר ומושיט את זרועותיו. 
הישעני עליו לאחור והניחי את בתי השחי על אמות ידיו. שניכם צריכים 

לעמוד בברכיים מעט כפופות.



235מארי פ. מונגן  | 

תנוחת העמידה הנתמכת

אם  לעזור  יכולה  היא  אך  לידה,  תנוחת  אינה  זו  הקוטב:  דב  תנוחת 
התינוק אינו נמצא במנח הטוב ביותר ליציאה. ניתן להיכנס לתנוחה זו 
מעמידת שש: הניחי את האמות על הרצפה לפנייך והשעיני את המצח 
על כפות הידיים. תנוחה זו ועמידת שש מאפשרות לתינוק לנוע לאחור, 

מאזור האגן התחתון, ולהיכנס לתנוחה טובה יותר ללידה. 
דב  בתנוחת  יותר,  טוב  למנח  להיכנס  כדי  לעזרה  זקוק  התינוק  אם 
המיילדת  ידי  על  שפותחה  ריבוזו,  בטכניקת  להשתמש  תוכלי  הקוטב 
גּוַאדלוֶּפה טרּוֶאָּבה. הטכניקה מוכרת היטב במקסיקו וצוברת פופולריות 
בחדרי הלידה בארצות הברית. יש להניח צעיף ארוך מתחת לבטנה של 
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התינוק,  את  מרים  זה  מהלך  מעלה.  כלפי  ולמשוך  האגן,  באזור  האם, 
מוציא אותו ממיקומו הנוכחי ומאפשר לו לסגת ולחזור למעבר הלידה 

בצורה שתקל על הלידה.

תנוחת דב הקוטב

בלידת בית, או כאשר אין צעיף בנמצא, השתמשו בווילון, סדין קטן או 
מפת שולחן. סדינים גדולים עשויים להיות מסורבלים. אחיות יצירתיות 

יוכלו להציע דברים שונים. 
לא  מנח  בגלל  לניתוח  שתסכימו  לפני  חזקים,  והתינוק  האם  אם 
אופטימלי, כדאי לבקש זמן והזדמנות להשתמש בטכניקות כגון תנוחת 
את  לשדל  לנסות  תוכל  שהאם  כדי  מודרך  ודמיון  ריבוזו  הקוטב,  דב 
התינוק לעבור לתנוחה נוחה יותר. תינוק שאינו ממוקם היטב אינו שרוי 
או  האם  אצל  מצוקה  על  המצביע  סימן  יש  אם  אלא  מיידית,  בסכנה 

התינוק.
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הכתרה ולידה

הפעם הראשונה שאת באמת "רואה" את תוצאות הלידה היא כשראשו 
של התינוק מתגלה. בנקודה זו תרגישי מעודדת. הפעימות הטבעיות של 
גופך יניעו את התינוק באטיות קדימה, ואת תמשיכי לכוון את הנשימות 

שיעזרו לו להגיע להכתרה. 
כשקצה הראש נראה כולו לעין, כל שנדרש בדרך כלל כדי ללדת אותו 
בעדינות הוא עוד ציר אחד או שניים. מדהים לגלות באיזו קלות הראש 
יכול לעבור דרך הפרינאום הגמיש אם את נותרת שלווה. תוכלי להימנע 
מקרעים בעור אם תרגלת עיסוי פרינאום ואינך דוחפת במהירות ובכוח. 
ויחזור  הצירים  בין  להרפיה  להיכנס  לך  לעזור  ימשיך  שלך  המלווה 
באוזנייך על משפטי העידוד. שמרי על כל אזור האגן רפוי ככל האפשר. 
כווני את הנשימה אל הנרתיק כדי לעזור לתינוק לנוע קדימה ולאפשר 

לפרינאום להיפתח. 
אם הכול מתנהל כשורה, התינוק אמור להיוולד במלואו לפני ביצוע 
הליכים שגרתיים כמו שאיבת ריר, ואחד מההורים יכול לקבל לזרועותיו 
שאינו  אדם  כל  ידי  על  בתינוק  הטיפול  רצונכם.  זה  אם  התינוק,  את 
לתינוק  תעזרו  כך  הכרחי.  הוא  אם  ורק  מינימלי,  להיות  צריך  ההורה 
לעבור לסביבתו החדשה באופן טראומטי פחות. מטפלים רבים ישמחו 

לעזור להורה לקבל את התינוק.
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יצירת קשר

זמן  יודעת מה מין התינוק, לא תצטרכי לחכות עוד  אם עדיין אינך 
רב, כיוון שמלווה הלידה שלך יכריז מיד עם היוולדו אם הוא בן או בת. 
הצוות הרפואי יבחן את מצבה של התינוקת, יעריך את צרכיה של האם 

ובינתיים אתם תיהנו מרגע משותף של אושר. 
התינוקת תונח מיד על חזך החשוף או על הבטן כדי שתיצרו קשר. 
מחקרים על שיטת הקנגורו, שמוצאה באוסטרליה, מצאו כי חום גופה 

של האם מותאם במידה ניכרת לצרכיו של הרך הנולד. 
המלווה יניח את ידו על גבה של התינוקת, ומגע עורו בעורה יעניק לה 
את הביטחון החשוב כל כך ברגעיה הראשונים בעולם. הטיפול על ידי 
אחרים צריך להיות מינימלי, אם בכלל. התינוקת צריכה להרגיש בטוחה 

בחברת האנשים שאת ריחם והאנרגיה שלהם היא מכירה היטב. 
הטבור.  חבל  את  לחתוך  או  התינוקת  את  "לנקות"  למהר  צורך  אין 
לרך הנולד חשוב יותר לחוות מגע עם עורם של שני הוריו, אם אפשר. 
הוורניקס, אותה שכבת הגנה דמוית־גבינה, פשוט תיספג בעורה – זוהי 
מתנה מהטבע. כל היתר יירד מאוחר יותר, כשהתינוקת תיכנס לאמבטיה 

בפעם הראשונה. 
ברגעים המופלאים הראשונים הללו, כשאת והמלווה שלך תחזיקו את 
התינוקת ותראו כיצד היא מתחילה להתמתח, לנוע ולהיפתח, ולהתחיל 
תחושי  פעם,  בכל  יד  או  רגל  בהושטת  החדשה  סביבתה  את  להכיר 

התרגשות שאין שנייה לה. 
החיבור הקרוב ברגעים יקרי הערך הללו בחייה של התינוקת יותירו 
אתכם בתחושת אופוריה טבעית שאין לתארה, ושלעולם לא תשכחו. זה 
הרגע שבו היחסים ביניכם, שהחלו עוד לפני שהתינוקת נולדה, מקבלים 
אישור מחודש במגע מוחשי של עור־לעור – האם והאב )או מלווה לידה 

אחר( מחבקים את התינוקת בקרבה ובאהבה. 
כעת נוצרת מערכת יחסים אוהבת – התרחשות מופלאה שאין להאיץ. 
מקבלת  שאת  לתינוק  מבהירים  הרכים  והדיבורים  המבט  הליטופים, 
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וערך  ביטחון  ומקבל תחושת  מרגיש את אהבתך  הוא  אותו.  ומאשרת 
עצמי. 

מדריכות היפנוברת'ינג שהיו עדות לפעם הראשונה שבה עיני התינוק 
פוגשות בעיניהם של הוריו, אומרות שהיו אלו הרגעים הרוחניים ביותר 

בחייהן המקצועיים כמלוות לידה. 
בדומה לכל היונקים, התינוקות מותנים מבחינה גנטית ואינסטינקטיבית 
לפנות לשד. תוכלי להמשיך ליצור כך קשר עם התינוק, והמלווה ימשיך 
לתמוך בידו בגופו של התינוק או ישתתף בחיתוך חבל הטבור. להנחת 
התינוק על חזך יש יתרונות גופניים ופסיכולוגיים גם יחד. המגע והגירוי 
בשד מכווצים את הרחם, עוזרים לפליטת השליה ומסייעים לסגור היטב 
את כלי הדם כדי למנוע אפשרות של דימום יתר. האחות המיילדת תוכל 

לעזור לך ולתינוק בהאכלה הראשונה. 
התענגי על יצירת הקשר ככל שתרצי, ואל תיכנעי לפרטים מינהלתיים 
כגון שקילה, מדידה וניקיון. זהו התינוק שלך, ציפית לו במשך חודשים 
רבים. קחי את הזמן כדי להכיר אותו. הרגעים האלה לעולם לא ישובו. 

הם חשובים לך, לתינוק ולמשפחתכם. 
ליהנות מהפלא המתרחש ברגעים אלה, כדאי שמלווה  כדי שתוכלי 
הלידה ידבר עם האחות המיילדת ויזכיר לה את העדפות הלידה שלך. 
הזכירי שאת רוצה שמלווה הלידה יכריז על מינו של התינוק ועל רצונך 
אותו  לעטוף  במקום  עורך  על  התינוק  של  החשוף  עורו  את  להניח 
יתקיים  הלידה  זה של  ולדאוג שחלק  לעזור  האחות תשמח  בשמיכה. 

בדיוק כפי שרצית.
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פעולות לאחר הלידה

מה קורה?

הגוף שלך ממשיך לעבוד, מגיב לאופוריה שאת חשה ומגרה את הרחם 
לשלב האחרון. חבל הטבור ייחתך לאחר שיפסיק לפעום. בעזרת ציר 
אחד או שניים נוספים תיוולד גם השליה. את ומלווה הלידה תמשיכו 

ליצור קשר עם התינוק החדש. 
מרגע זה ואילך, כל מי שנוכח בנס הנהדר הזה חש אופוריה מענגת. גם 
רופאים ואחיות שהיו עדים ללידת היפנוברת'ינג חשים לא פעם יראת 
ומשתלטת  אתכם  סוחפת  להגדירה  שאין  ועונג  אושר  תחושת  כבוד. 
עליכם. כעת, כשאת והמלווה שלך לומדים להכיר את התינוק החדש, 

כלל לא תשגיחו במה שעושה הצוות הרפואי. 
חשוב לחכות עם הידוק חבל הטבור וחיתוכו עד שיפסיק לפעום. אם 
חבל הטבור נחתך לפני הזמן, הוא קוטע במפתיע את זרימת הדם לתינוק 
בריאותו  על  שישפיעו  תזונתיים  ורכיבים  חמצן  אספקת  ממנו  ומונע 
במשך כל ימי חייו. אספקת החמצן מהשליה מקילה על התינוק לנשום 
בקלות  לנשימה  מתוודע  והוא  לרחם,  מחוץ  הראשונות  הנשימות  את 

ובנוחות. 
התינוק יונח על חזך. תינוקות היפנוברת'ינג, שנולדים ערניים ונינוחים, 

מתחילים לינוק בדרך כלל דקות ספורות אחרי הלידה. 
בעקבות מחקר שערך בדנמרק בשנות התשעים, פרסם ד"ר לנארט 
כיצד התינוק מתחבר לשד מיד לאחר הלידה.  רייארד סרטון המראה 
יכולים לזחול אל השד, בדיוק  תינוקות שנולדו ללא שימוש בתרופות 
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כמו יונקים אחרים, ולינוק מיד. מצד שני, תינוקות שאמם קיבלה תרופות 
במהלך הלידה לא הצליחו לזחול אל השד, אפילו כשקיבלו עזרה, או 

לינוק. 
הוא מהודק במלחציים. אם המלווה  כשחבל הטבור מפסיק לפעום 
שלך רוצה, הוא יכול להשתתף בחיתוך חבל הטבור ולהפריד את התינוק 

מהחבל ומהשליה. 
אחת  דחיפה  בעזרת  טבעי,  באופן  להתרחש  צריכה  השליה  פליטת 
לצירים  מודעת  שתהיי  ייתכן  להתכווץ.  ממשיך  כשהרחם  שתיים,  או 
המתמשכים כשהשליה נפלטת החוצה, וייתכן שלא. הצירים האחרונים 
הללו יעזרו לשליה להינתק מדופנות הרחם ויגרמו לרחם להתחיל לחזור 
לגודלו הרגיל. השליה מתנתקת מן הרחם באופן טבעי בתוך 5–30 דקות 
אחרי יציאת התינוק. אם השליה אינה נפלטת בזמן סביר, הצוות יציע 
להוציא את  כדי  אין למשוך את חבל הטבור  רפואי. מכל מקום  סיוע 

השליה. 
המיילדת או הרופא יבחנו את השליה ואת הבטן כדי לקבוע את טונוס 
הרחם. ההנקה תעזור לרחם לחזור לגודלו ולמרקמו הקודם. אמנם חתך 

חיץ אינו פעולה שגרתית כיום, אך אם נחתכת זה הרגע לתפור אותו.

התפקיד שלך

יבצע כעת הצוות  רוב הפעילות  נדרש ממך עכשיו. את  מעט מאוד 
הרפואי, שיוודא כי כל ההליכים הרפואיים הושלמו. מלווה הלידה יוודא 
שאיש לא ימשוך את חבל הטבור. את ובן זוגך תבלו את זמנכם ביצירת 

קשר עם התינוק החדש. 
אפשר  שעתיים,  גם  לארוך  שיכולה  הראשונית,  הקשר  יצירת  אחרי 
רחצה  עובר  התינוק  החולים  מבתי  בחלק  התינוק.  את  ולרחוץ  לנקות 
בחדר הלידה, והאב יכול לסייע במשימה המיוחדת הזו. בינתיים תוכלי 
כך  אחר  מיד  והמצעים.  הבגדים  את  שיחליפו  ולחכות  להתרענן  את 

התינוק יוחזר אלייך. 
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תחושת אושר, התרגשות ואפילו סחרחורת שאין להגדירה משתלטת 
וסוחפת אתכם. מזל טוב! הנס שלך התחולל!
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השליש הרביעי

לך  שיעזרו  המיומנויות  ובלמידת  ללידה  בהתכוננות  חודשים  בילית 
לו כל כך הגיע סוף־סוף.  ומאי־נוחות. הדבר שציפית  להיפטר מחרדה 
מיד לאחר הלידה ובמשך שלושת החודשים הבאים, סגנון החיים שלך 

יעבור מהפך דרמטי. כעת אתם משפחה. 
הוראות הפעלה!  עם  הגיע  לא  התינוק שלך  תוהה מדוע  עכשיו את 
התקשורת עם היצור הזעיר הזה שאינו מדבר בשפתך היא במקרה הטוב 
אתגר, אך לעתים היא עלולה להיות מתסכלת. אי אפשר באמת להתכונן 
להורות, שאותה לומדים "תוך כדי הליכה", 24 שעות ביממה, שבעה ימים 
בשבוע. אנשים רבים קוראים לתקופה זו "טירונות להורים". זוהי תקופה 
תהפכו  אתם  גם  דבר  של  בסופו  יחד.  גם  ונפלאה  מבלבלת  מעוררת, 
החתלה,  גיהוק,  בהאכלה,  לטפל  שמסוגלים  ומנוסים,  ותיקים  להורים 
לשירותים  ללכת  בעצמכם,  לאכול  לדאוג  גם  בזמן  ובו  ובכי,  רחיצה 

ולהתקלח. 
"ירח  החיבה  בכינוי  הזאת  התקופה  את  מכנים  הלידה  ממלווי  חלק 
התינוק". כמו בירח הדבש, כעת תלמדו להכיר זה את זה. לעתים קרובות 
מתייחסים לתקופה זו כאל "השליש הרביעי" של ההיריון, בעיקר בגלל 
המודעות לכך שהתינוק ממשיך להתפתח בזמן שהמשפחה מתמקמת 

ומתרגלת למספר הנפשות החדש. 
התינוק.  של  מבטו  מנקודת  המעבר  תקופת  על  לרגע  חשבו  כעת, 
עולמכם זר לתינוק. עד שנולד הוא חי בשק מלא מים, הוא מעולם לא 
התנסה בשינויי תאורה או טמפרטורה ומעולם לא חש רעב. כשהסתובבת 

ללא הרף הוא היה רגוע ונינוח, וכשנחת הוא היה פעיל. 
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חלק מהתינוקות נראים מרוצים מעולמם החדש, אך לאחרים הדבר 
למקום  ונסעתם  הבית  את  עזבתם  שבה  חוויה  על  חשבו  יותר.  קשה 
חדש וזר. האם ישנתם היטב בלילות הראשונים במיטה הזרה? מעברים 
לוקחים זמן. תני לתינוק זמן להתרגל לחייו החדשים, והשתדלי שיהיו 
דומים ככל האפשר לחיים ברחם – רק שלושתכם. הקשר ביניכם ובין 

ילדכם יתחזק מדי יום. 
כעת צריכה כל תשומת הלב שלכם להתרכז בהסתגלות של התינוק 
לעולם החדש, ולא בקבלת אורחים. כמה אנשים הצטרפו לירח הדבש 
שלכם? הפרטיות ורגעי החקירה וההיכרות חשובים כעת באותה מידה. 
שנזקקתם  כפי  בדיוק  הקשר  וליצירת  לשלווה  לשקט,  זקוקים  כולכם 

להם לפני בואו של התינוק. 
בתור התחלה, צמצמו את המגע עם העולם החיצון. הפכו את שגרת 
יומכם לפשוטה ככל האפשר, והתאימו אותה לצרכים הבסיסיים בלבד. 
תוכלו להישאר כל היום בפיג'מה ולהזמין אוכל מבחוץ. זה אינו הזמן 
וקרובי משפחה.  זרם בלתי פוסק של עמיתים לעבודה, חברים  לארח 
אך  הידיים,  על  תינוקות  להחזיק  לבקש  נוטים  נשים,  ובעיקר  אורחים, 
צריכים  הם  אדירה.  בהסתגלות  כעת  עסוקים  התינוקות  כי  לזכור  יש 

להתרגל לריחם ולמגעם של ההורים ולהתאקלם בסביבתם החדשה. 
תנו לחברים ולקרובים לבוא לבקר רק אם הם מביאים לכם ארוחה, 
רוצים לעזור עם הכביסה, להביא לכם קניות או לנקות את הבית! הדאגה 
לצרכים שלכם הופכת את המסע להורות למהנה ולמספק, ועוזרת לכם 
להיכנס בשקט לתפקידכם החדש כהורים ולתפקידו החדש של התינוק 

– מתינוק בבטן לתינוק בעולם. 
לטובת המברכים, השאירו את הפרטים החשובים במענה הקולי, או 
ועוד. אל תשכחו  הזמן, המשקל  הלידה,  הודעת טקסט: תאריך  שלחו 
לציין שתשמחו לקבל מבקרים בעוד כמה שבועות, לאחר שתכירו את 
המשפחה החדשה שלכם ותסתגלו אליה. כבו את הטלפונים או השתיקו 

את הצלצולים. בזמן מנוחה תוכלו גם לשים פתק על הדלת. 
ההישרדות  אינסטינקט  אונים.  חסרי  יילודים  הם  אנושיים  תינוקות 
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שלהם כולל רפלקס חזק של חיפוש השד, יניקה, וידיעה ברורה שהם 
קולותיהם,  בין  להבדיל  מסוגלים  הם  מוחלט.  באופן  בהוריהם  תלויים 
עולמנו  על  לומדים  הם  יום  מדי  זרים.  ובין  ההורים  של  ומגעם  ריחם 
בעזרת הטיפול בהם והתגובה לצורכיהם. כשאת מניחה את התינוק, הוא 
אינו יודע איפה את או מתי תחזרי. הוא לא מכיר את הסביבה: הוא לבדו, 
שכוב על גבו על משטח קר ונוקשה ובשקט גמור. לכן הוא ישן טוב יותר 
על חזך או על ידך. מנקודת מבטו של התינוק, הפרידה ממך מסכנת את 
הישרדותו. הקשר ביניכם חשוב לו עד כדי כך. זכרי, הוא היה שמח מאוד 

להישאר ברחם, שם כל צרכיו מולאו מיד.
זה  יותר מדי.  אי אפשר לפנק את התינוק  למרות הדעה המקובלת, 
פשוט בלתי אפשרי. ככל שתגיבי יותר לשפת הגוף של התינוק ותדעי 
לפרש את הקולות שהוא משמיע, כך הוא יהיה מרוצה יותר וירגיש פחות 

צורך לבכות כדי לקבל את תשומת לבך. 
תינוקות בוכים כיוון שהם צריכים להעביר מסר. כשהם אינם מקבלים 
אם  בעולם.  ההישרדות שלהם  לסיכויי  וחרדים  הם מתבלבלים  מענה, 
ויהיה  תגיבי היטב לצרכיו של התינוק למגע, חמימות ומזון, הוא יגדל 
ילד יציב מבחינה גופנית ורגשית, המוכן לכל אבני הדרך ההתפתחותיות 
הנדרשות. היענות לצרכים אלה באותם ימים ושבועות ראשונים תיצור 

קרקע מוצקה לבניית אמון ועצמאות בהמשך. 
ההורות.  מן  הנאתך  את  ותגביר  התסכול  את  תפחית  התינוק  הבנת 
תינוקות שצרכיהם נענים לומדים שהם לא צריכים לבכות. תוכלי ללמד 
את התינוקת שלך שהיא מושכת את תשומת לבך גם ללא בכי. הדרך 
הראשונה היא להגיב לרעשים שהיא משמיעה כשהיא מתעוררת. האזיני 
לאנקות ולאנחות הקטנות הללו, והביטי בה ממצמצת בשפתיה כאומרת 
שבקרוב מאוד היא תהיה ערה לגמרי ותרצה לאכול. הרימי אותה בטרם 
תחוש צורך לבכות, והיא תדע בביטחון שאינה צריכה לבכות כדי לזכות 

בתשומת לבך. 
במהלך "ירח התינוק", ולמרות החדווה שחשות אימהות היפנוברת'ינג 
טריות, מצב הרוח שלהן יכול לעלות ולרדת. זה מצב טבעי, ואם תדעי 
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הפרשת  גופנית,  מבחינה  מופתעת.  כך  כל  תהיי  לא  אולי  מראש  זאת 
ההורמונים ששמרו על ההיריון פוחתת במהירות, וההורמונים שאחראים 
על יצירת החלב נכנסים לפעולה. שינויים אלה עלולים להגביר באופן 
זמני את רגישותה של האם. התרופה לכך היא תמיכה ומנוחה בימים 
המוזיקה  או  ההרפיה  תקליטורי  לנמנם.  למדי  בבית.  הראשונים 
לנוח. תוכלי להשיג  ולתינוק  יעזרו לך  שקיבלת בכיתת ההיפנוברת'ינג 
ממדריכת ההיפנוברת'ינג תקליטור היפנו־הורות מיוחד, שמדבר על חלק 
להבין  לך  יעזור  הוא  חדשים.  כהורים  כעת  חווים  שאתם  מהתחושות 

שמה שאת מרגישה אינו חריג ויפיג את דאגותייך. 
מי אחראי לכל המטלות היומיות במשק הבית? אבא? סבתא? דולה? 
האימהות עסוקות כעת מספיק: הן לומדות להאכיל את התינוק שלהן 
ולטפל בגופן. חשוב מאוד שתדאגי מראש לרשת תמיכה למשך שבועיים 
לפחות לאחר הלידה. התמיכה תעזור לך לשקם במהירות את הביטחון 

שלך בעצמך ותמנע עייפות יתר.

המלצות ליצירת קשר לאחר הלידה

החזיקי את התינוק בצד שמאל, קרוב ללב, לעתים קרובות ככל 	 
האפשר. תינוקות זקוקים לאהבה ולמגע בדיוק כפי שהם זקוקים 

למזון. כשהם שומעים את פעימות לבך הם מרגישים בבית.
הגיבי לניסיונות התקשורת של התינוק )בכי(. לפעמים תינוקות 	 

בוכים כי הם מודאגים או מבולבלים מההסתגלות לקיומם החדש 
מחוץ לרחם.

ההנקה 	  בזמן  התינוק  עם  ודברי  חדשים  עידוד  משפטי  המציאי 
או הרחצה. דברי איתו ולטפי אותו הרבה ככל האפשר; את תיהני 

מכל רגע.
שבעזרתן 	  המוכרים  והפעילויות  הקולות  על  שיותר  כמה  חזרי 

יצרת איתו קשר לפני הלידה, כדי לעזור לתינוק להסתגל לחייו 
החדשים. השמיעי את מוזיקת הלידה כדי להרגיע אותו כשהוא 
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פוחד, והקריאי לו דברים שכתבת כשהיה ברחם.
הימנעי משימוש בביטויים שליליים כלפי הפעילויות הגופניות של 	 

התינוק – הפרשת צואה, פליטה או גיהוק.
עייף מדי, 	  אל תאריכי את שעות הערות של התינוק עד שיהיה 

ואל תתרגלי לעצבנות שלו. אל תילחמי עם הברייה הקטנה הזו. 
הוא אינו מתכוון למנוע ממך לאכול ארוחה חמה או לישון היטב 

בלילה. זכרי, גם לתינוק לא קל. הישארי רגועה.
אל תיכנסי ללחץ. כעת כדאי להיזכר בכמה מטכניקות ההרפיה 	 

שהתמחית בהן. האזיני למוזיקת ההרפיה לעתים קרובות, אפילו 
כמה דקות בכל פעם. עצרי לכמה דקות ותרגלי נשימות הרפיה 

שיעזרו לך להחזיר לעצמך את השלווה. 

החודשים הראשונים הללו נראים קשים לפעמים, אך הם חולפים מהר 
מדי. במהרה תגלי שאת נזכרת בחודשי החיים הראשונים של התינוק 
שלך, ומתגעגעת לרגעים הנפלאים הללו כשרק התחלתם להכיר זה את 
זו. הוא יעבור במהירות משלב התפתחותי אחד למשנהו, ולפני שתשימי 
לך  תעזור  הראשונים  בשבועות  הגישה שתאמצי  פעוט.  יהיה  הוא  לב 

לצלוח את האתגרים הבאים. 
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קראי את היצירה המופיעה להלן ומספרת על השלב הנפלא שבו ילדך 
גדל, חוקר ומגלה את פלאי העולם. היא תזכיר לך שילדים מתנהגים כמו 
ילדים, ושלא הגיוני לחשוב או לצפות מהם להתנהג כמו מבוגרים. הם 

זקוקים לדאגה, להדרכה ולאהבה כדי להצליח במסע. 

"אמא ואבא, בבקשה...
הידיים שלי קטנות. אני לא מתכוון לשפוך את החלב. 

הרגליים שלי קצרות, אנא האטו כדי שאוכל לעמוד בקצב. 
אל תסטרו על ידיי כשאני נוגע במשהו בוהק ויפה. אני לא מבין. 

הסתכלו עליי בבקשה כשאני מדבר איתכם. כך אני יודע שאתם באמת 
מקשיבים. 

אני רגיש מאוד – אל תנדנדו לי כל היום. 
תנו לי לעשות טעויות בלי להרגיש טיפש. 

אל תצפו שאסדר את המיטה או שאצייר לכם ציורים מושלמים. 
אהבו אותי מפני שאני מנסה. 

זכרו, אני ילד ולא מבוגר קטן. לפעמים אני לא מבין מה אתם אומרים. 
אני אוהב אתכם כל כך. אהבו אותי בבקשה רק כי אני אני, ולא בגלל הדברים 

שאני יכול לעשות."
כותב אלמוני
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הנקה היא התזונה הטובה 
ביותר

מאת רובין פריס, יועצת הנקה ומדריכת היפנוברת'ינג

מהי  אותו  לשאול  יכולת  אילו  שלך.  התינוק  של  הולדתו  יום  היום 
עונה? התינוק  היה  הוא  ביותר שיוכל לקבל ממך, מה  המתנה הטובה 
שלך ירצה לינוק. לכן, בטרם תקבלי החלטה בנוגע להנקה, חשבי על 
הדברים הבאים. תני להנקה סיכוי, וקבלי החלטה מודעת שתשפיע על 

הזנת התינוק לטווח ארוך. 
הנקה היא המתנה המושלמת: היא מספקת אהבה, ביטחון ובריאות 
– והכול בחבילה אחת. כפי שהרחם שלך הזין את ילדך במשך תשעה 
חודשים, כעת שדייך מוכנים להמשיך להזין אותו. טעמם וריחם של מי 
וגם טעמו  לתזונה שלך,  השפיר שבלע התינוק ברחם השתנו בהתאם 
של החלב מושפע ממה שאת צורכת. לאחר הלידה, התינוק שלך טועם 
הרבה טעמים חדשים. זוהי מתנה שאי אפשר להעריך אותה בכסף. בין 
חודשים  שבמשך  ובין  ספורים,  שבועות  במשך  להניק  מחליטה  שאת 
או שנים, זו ההזדמנות הראשונה שלך לתת לתינוק מתנה שיתרונותיה 
יישארו איתו תמיד. מוקדם יותר דנו בצורך של התינוק בקשר; האם יש 

דרך טובה יותר מהנקה לענות על כל צרכיו?
מחקרים שנערכו בשנים האחרונות אישרו שוב שחלב אם הוא מזון 
ייחודי שאי אפשר לייצר באופן מלאכותי. תרכובת מזון לתינוקות )תמ"ל( 
אינה שוות ערך לחלב אם. הראיות היו מדהימות כל כך, עד שב־1997 
על  הממליצה  מדיניות  גיבשה  ילדים  לרפואת  האמריקנית  האקדמיה 
12 חודשים לפחות. לפי ארגון הבריאות  מתן חלב אם לילדים במשך 
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העולמי, תזונת התינוק הטובה ביותר היא זו:
1( חלב אם הניתן ישירות מהשד 

2( חלב אם שאוב שניתן לתינוק בדרך אחרת 
3( חלב אנושי אחר )מבנק חלב( 

4( תרכובת מזון לתינוקות - תמ"ל 
חלב אם מותאם באופן אישי לכל תינוק, וזה אחד היתרונות הבולטים 
שלו. אימהות לתינוקות שנולדו טרם זמנם מייצרות חלב בעל תרכובת 
מיוחדת, המכיל יותר נוגדנים וחלבונים. חלב אם מכיל לא רק פחמימות, 
אחרים  מיוחדים  וחומרים  גדילה  הורמוני  גם  אלא  וחלבונים,  שומנים 
המסייעים להתפתחות הראייה והמוח, וכן נוגדנים שנלחמים בזיהומים. 
הללו  הערך  יקרי  החומרים  כל  את  להכניס  מסוגלים  אינם  המדענים 
לתמ"ל. מחקרים הראו כי תינוקות יונקים סובלים פחות מדלקות אוזניים, 
משלשולים ומזיהומים בדרכי הנשימה העליונות. היתרונות הללו עוזרים 
לתינוק גם בהמשך. מבוגרים שינקו בילדותם סובלים פחות מכולסטרול 
גבוה וממחלות לב. מחקרים הראו גם כי שיעור מקרי סרטן השד וסרטן 
רק  לא  יונקים  תינוקות  מיניקות.  נשים  אצל  יותר  נמוך  הרחם  צוואר 

סובלים פחות ממחלות נפוצות; גם מנת המשכל שלהם גבוהה יותר. 
הזה,  החיוני  המשאב  של  הכלכלי  הערך  את  גם  בחשבון  להביא  יש 
שגופך מייצר חינם אין כסף. עלות תמ"ל לתינוק מגיעה לאלפי שקלים 

בשנה.
ההנקה.  מיומנות  את  בקלות  לומדים  והתינוק  האם  המקרים  ברוב 
לכל  בדומה  שנים.  אלפי  מאות  כבר  זאת  עושים  ותינוקות  אימהות 
תשתלטו  יותר,  שתתרגלו  ככל  נהיגה,  או  ריקוד  כמו  אחרת,  מיומנות 
יותר. בשבועות הראשונים ההנקה עשויה להיראות  על העניינים מהר 
לך טבעית או משונה, אך עם הזמן, את והתינוק שלך תיהנו מהחוויה 

המיוחדת הזו יותר ויותר. 
חלב  של  מעטה  כמות  מייצר  גופך  הלידה  לאחר  הראשונים  בימים 
ראשוני הנקרא קולוסטרום. כעת, לפני שייצור החלב מתחיל להתגבר 
מכפיות מועטות לכמויות גדולות יותר, התינוק יכול להתאמן על מציאת 
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הפטמה ועל המציצה. קולוסטרום הוא משלשל יעיל שיכול לנקות את 
הֶמקֹוניּום )הצואה הראשונה של התינוק( ממערכת העיכול, והוא מלא 
בנוגדנים שמגינים עליו ממחלות. אם התינוק שלך מנומנם ואינו מתעניין 
אותו,  ולהאכיל  לכף  הקולוסטרום  את  לסחוט  תמיד  תוכלי  באכילה, 
ליניקה  התינוק  את  לשדל  נוספת  דרך  לינוק.  לרצות  אותו  לגרות  כדי 
היא להחזיק אותו צמוד אלייך, עור־לעור. מחקרים מראים כי השדיים 

מפרישים ריח הדומה למי השפיר כדי למשוך את התינוק. 
זכרי לבקש עזרה: קל יותר ללמוד מיומנות חדשה כשמישהו עוזר לך. 
הרי גם לנהוג לא למדת לבד. אם תביטי בנשים מיניקות עוד לפני הלידה 

תלמדי מהר יותר. 
שתשמרי  כדאי  אבל  אתגרים,  בכמה  תיתקלי  אולי  הראשון  בשבוע 
עד מהרה  ההיריון.  כל  במהלך  כפי שעשית  להנקה,  חיובית  גישה  על 
היא תהפוך למתנה לך ולתינוק שלך. אם את חשה אי־נוחות, דעי שזהו 
הדעת.  את  עליה  לתת  שיש  בעיה  על  המצביע  מההנקה,  טבעי  חלק 
ככל שתזהי את הבעיה מוקדם יותר, קל יותר יהיה לפתור אותה. כיום 
יש יועצות הנקה ומתנדבות לתמיכה בהנקה כמעט בכל יישוב. הצוות 
אותך  ולהפנות  לך מידע  יוכל לספק  או במרפאה שלך  בבית החולים 
ולמידה  הלידה  לפני  תמיכה  מערכת  הקמת  באזורך.  הנקה  למומחית 
יודעי דבר כגון ליגת לה לצ'ה יכולות להפחית את הקשיים  ממקורות 

ולמנוע אותם. 
דברים:  שני  לעשות  והמשיכי  עזרה  חפשי  בבעיה,  נתקלת  את  אם 
ראשית, שמרי על אספקת החלב שלך. כל עוד את שואבת חלב מהשד 
)5–8 פעמים ביום(, השדיים ימשיכו לייצר חלב. אם התינוק אינו יכול 
לינוק ישירות מהשד, שאבי חלב באופן ידני או באמצעות משאבת חלב. 
שנית, המשיכי להזין את התינוק שלך. השתמשי בחלב השאוב, והוסיפי 
ישתוקק  במשקל  שעולה  תינוק  יגדל.  שלך  החלב  שייצור  עד  תמ"ל 
ועזרה מעשית תיווצר סביבת  ואם תקבלי תמיכה  לינוק,  כיצד  ללמוד 

למידה חיובית. 
חשוב שאנשים שקרובים לאם יתמכו רגשית בהחלטתה להניק. כיום, 
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אבות וסבים רבים מעוניינים לקבל תפקיד פעיל בטיפול בתינוק, ותוהים 
מה חלקם בכך אם התינוק יונק. אבל יש עוד דברים שאפשר לעשות 
מלבד האכלה. פעולות יומיומיות כמו ללכת עם התינוק, להרגיע אותו 
או להחזיק אותו על הידיים לאחר הארוחה עד שיגהק יכולות כולן לעזור 
לאם ולאפשר לתינוק להכיר את שאר בני המשפחה. החלפת חיתולים 
לאחרים  לאפשר  דרך  זו  גם  במיוחד,  מושכת  משימה  איננה  אמנם 
להראות שאכפת להם! רחצה באמבטיה בסוף היום היא דרך מצוינת 

לאבות ליצור קשר עם ילדיהם.
זוכרים מה היו הסיבות שבגללן למדתם על היפנוברת'ינג? חיפשתם 
לכם  שתיתן  חוויה   – ולתינוק  לכם  יותר  ובטוחה  רגועה  לידה  חוויית 
הדבר  וקרובים.  חברים  של  הלידה  בחוויות  מאשר  יותר  רב  ביטחון 
נכון גם לגבי הנקה. אולי את מכירה נשים טובות שניסו להניק ונתקלו 
בקשיים כיוון שלא קיבלו עזרה או מידע, אך אל תיתני לסיפורים שלהן 
להשפיע על החלטתך החשובה להזין את התינוק בהנקה. אימא טבע 
מניחה שתיניקי את התינוק לאחר הלידה ומספקת לך שפע חלב. זה 
הזמן לזרום עם ההנקה ולגלות עד כמה שניכם יכולים ליהנות מהקשר 
המיוחד הזה. זוהי מתנה מיוחדת מאוד לך ולתינוק, והיא תבנה ביניכם 

קשר מופלא שלא יימחה לעולם.
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נספח 1: תוכנית העדפות הלידה

בדפים הבאים מופיעים עותקים של תוכנית העדפות הלידה שמדריכת 
הלידה.  העדפות  את  לתכנן  שתוכלי  כדי  לך,  תספק  ההיפנוברת'ינג 
כדאי למלא את תוכנית העדפות הלידה לפני הסיור בבית החולים שבו 
לדון בכמה מהנושאים עם האחות  ייתכן שתרצי  את מתכוונת ללדת. 

שמעבירה את הסיור.
תוכנית זו פותחה לצורך שימוש בארצות הברית ובכמה מדינות אחרות 
ועברה התאמה לישראל, לכן את עשויה למצוא בתוכנית נושאים שאינם 
רלבנטיים לך או לבית החולים שבו תלדי. רבים מבתי החולים ואנשי 
הצוות כבר אימצו חלק מהנושאים הרשומים בהמשך לפני זמן רב. עם 
לא  עדיין  דרך קבע באזורים מסוימים  רבות שמכובדות  זאת, בקשות 
מוכרות באזורים אחרים במדינה או מחוץ לארצות הברית. תוכלי לדלג 
על הנושאים הללו, לסמן שהם לא רלבנטיים או להוציא רק את אלה 

שמתאימים להעדפות שלך.
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מכתב לאנשי הצוות הרפואי:

מטפל רפואי יקר:
ובכם,  זה,  חולים  בבית  לידה  בחדר  בחרנו  ואני  שלי  הלידה  מלווה 
הצוות הרפואי, כדי לחלוק עמכם את לידת התינוק שלנו. בחרנו בשיטת 
אנו  ששמענו,  מה  מכל  וטבעית.  רגועה  שקטה,  ללידה  היפנוברת'ינג 
מאמינים באמת ובתמים שתעשו כמיטב יכולתכם לעזור לנו לממש את 
רצוננו לעבור חוויית לידה טבעית מלאת שמחה, מספקת וזכורה לטוב.

רבה  מחשבה  הקדשנו  שלנו.  הלידה  העדפות  של  עותק  לפניכם 
כל  את  מרגישים שהיא משקפת  ואנו  בתוכנית,  אחד מהסעיפים  לכל 
משאלותינו נכון להיום. ייתכן שנרצה לשנות את דעתנו עם התקדמות 
הלידה, ואנו מקווים שנהיה חופשיים לעשות זאת. אנו מבינים שהבחירות 
הללו יוצאות מנקודת הנחה שההיריון והלידה תקינים. אם יעלה הצורך 
הסבר  שנקבל  לאחר  מלא  באופן  פעולה  נשתף  רפואי,  חירום  בהליך 
זמן  מספיק  שנקבל  ולאחר  הרפואי,  הצורך  את  ונבין  המצב  על  מלא 
לדון בהחלטה בינינו לבין עצמנו. אנו מבקשים לקבל הסבר ברור על 
אותה,  בזמן שמעריכים  הלידה  התקדמות  על  המוצעים,  ההליכים  כל 
ועל הנסיבות המיוחדות שעשויות לעלות. בהיעדר נסיבות מיוחדות, אנו 

מבקשים שהבקשות שלנו יכובדו.
במקרה שלא אתם תטפלו בי, אנא צרפו מסמך זה לתיק הרפואי שלי 

והעבירו את המידע לכל מיילדת/רופא/ה המטפלים בלידה.
אנו מעריכים מאוד את תמיכתכם והבנתכם.

 
על החתום: _________________________
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תוכנית העדפות הלידה

לפני הקבלה לבית החולים אנו מבקשים:
שלפני  הביקור  במהלך  הדרושה  הניירת  עבודת  כל  את  למלא   q

האשפוז, כדי שלא להפריע להרפיה בזמן הלידה.
לשקול השראת לידה מלאכותית רק אם הלידה מתעכבת באופן   q

בלתי רגיל או במקרה של דחיפות רפואית.
לעכב זירוז לידה מלאכותי לזמן סביר לאחר שחרור מי השפיר,   q

אם האם או התינוק אינם מראים סימני זיהום.
 

בזמן הקבלה לבית החולים אנו מבקשים:
סבלנות והבנה מצד המטפלים, שיתמכו בבקשתנו להימנע מכל   q
בהיעדר   – האפשר  ככל  טבעית  ללידה  בדרכנו  שיעמוד  הליך 

מקרה חירום רפואי.
לקבל הזדמנות לדון בהעדפות הלידה שלנו עם האחות המיילדת.  q
לחזור הביתה עד שהלידה תתקדם, אם ישנה פתיחה של פחות   q

מ־4 ס"מ ואין נסיבות הדורשות אשפוז.
לקבל אחות מיילדת המעדיפה לידה טבעית.  q

לשתות בעצמי ולסרב להחדרת עירוי שגרתית עם הקבלה לבית   q
החולים.

מלאכותי  לזירוז  ולעבור  טבעיים,  זירוז  באמצעי  רק  להשתמש   q
במינון מינימלי רק במקרה של דחיפות רפואית.

להפסיק את השימוש באמצעי הזירוז ברגע שהרחם נמחק ונפתח   q
באופן טבעי.

לקבל חדר לידה פרטי וטבעי, עם אפשרות לאורות מעומעמים,   q
מוזיקה וטונים שקטים.

לנטר את קצב לב העובר לסירוגין בלבד לאחר עשרים הדקות   q
הנדרשות במהלך הקבלה לבית החולים.

לאפשר לאנשים הבאים להיות נוכחים בלידה:
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בעלי q קרוב משפחה q מלווה לידה אחר q תומכת לידה  q
נא לא לדון איתי על סף כאב ורמות כאב.  q

בקשות נוספות: __________________________________  q
 

בשלב המחיקה והפתיחה אנו מבקשים:
סבלנות והבנה מצד המטפלים, שיתמכו בבקשתנו להימנע מכל   q
הליך שעשוי לעמוד בדרכנו ללידה טבעית ככל האפשר – בהיעדר 

מקרה חירום רפואי.
מעודדים,  צופים  ללא  צוות,  אנשי  של  בלבד  הכרחית  נוכחות   q

בבקשה.
יציע  ולא  ל"כאב"  מהתייחסות  יימנע  שהצוות  מבקשים  אנו   q

תרופות או הליכים לזירוז הלידה, אלא אם כן אנו מבקשים זאת.
להשתחרר ממד לחץ דם בין הבדיקות.  q

להשתמש במוניטור אלחוטי.  q
לערוך ניטור ידני בלבד לאחר קביעת דפוס קצב לב התינוק.  q

להימנע ממוניטור פנימי בהיעדר מצוקה של העובר.  q
לאפשר לי לאכול לפי צורך.  q

אפשרות לקום ולהתהלך, או לא לקום ולהתהלך, במהלך הצירים.  q
להיכנס לשירותים בעת הצורך.  q

לשנות תנוחות ולהיכנס לתנוחות לפי בחירתי.  q
כדי   – בלבד  ברשותי   – וגינליות  בדיקות  מינימום  על  לשמור   q

להימנע מפקיעה מוקדמת של מי השפיר.
"להזיז  הצעות  לקבל  בלי  שלה  בקצב  להתקדם  ללידה  לאפשר   q

דברים מהר יותר" או לזרז את הלידה.
במקרה של לידה אטית או נחה, ברצוני להשתמש בגירוי טבעי על   q

מנת לייצר אוקסיטוצין– ולקבל פרטיות מוחלטת לצורך כך.
זירוז,   – רפואי  הליך  כל  של  ביצוע  לפני  איתי  ולהתייעץ  ליידע   q

פקיעת מי שפיר או סטריפינג.
להשתמש באמבטיה או במקלחת.  q
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בקשות נוספות: ________________________________  q
 

בזמן הלידה )יציאת התינוק( אנו מבקשים:
סבלנות והבנה מצד המטפלים, שיתמכו בבקשתנו להימנע מכל   q
הליך שעשוי לעמוד בדרכנו ללידה טבעית ככל האפשר – בהיעדר 

מקרה חירום רפואי.
)שאורגנה  מים  ללידת  באמבטיה  להישאר  האפשר,  במידת   q

מראש(.
לירידה  לסייע  הגוף  של  הטבעי  הפליטה  לאינסטינקט  לאפשר   q
לידה  נשימות  בעזרת  ההכתרה,  לשלב  עד  התינוק  של  עדינה 
המכוונות על ידי האם. מלווה הלידה יגיד את משפטי העידוד. אין 

צורך בהדרכה ואימון.
להשתמש בטכניקות הנשימה של היפנוברת'ינג – ללא כל שיטות   q

אחרות.
את  שאפשר  כמה  שתקטין  שאבחר,  הלידה  לתנוחת  להיכנס   q

הסיכוי לחתך חיץ.
להשתמש בקומפרסים של שמן חם כדי להימנע מקרעים. ללא   q

עיסוי טרום־לידה לפרינאום.
לבצע חתך חיץ רק במקרה הצורך, ורק לאחר התייעצות עמי.  q

להשתמש בהרדמה מקומית בזמן חיתוך חיץ.  q
לאפשר לתינוק לצאת לגמרי לפני שאיבת אפו וגרונו.  q

לאפשר לילדינו האחרים להיות נוכחים ] [ בעת ] [ לאחר הלידה.  q
נוספות: ________________________________ בקשות   q
__________________________________________________

 
לאחר הלידה אנו מבקשים:

האבא או מלווה הלידה יודיעו על מין התינוק לאם.  q
אם אפשר, מלווה הלידה או האם יקבלו את התינוק.  q

החזה  על  או  הבטן  על  מונח  כשהתינוק  מיידי,  עור־לעור  מגע   q



|  היפנוברת'ינג 258

התחתון. לא לעטוף את התינוק. אבא או המלווה ישתתפו ביצירת 
הקשר ויניחו יד על גבו של התינוק, מתחת לשמיכת החימום.

להדק ולחתוך את חבל הטבור רק לאחר שיפסיק לפעום.  q
שיפסיק  לאחר  הטבור  חבל  את  יחתכו  הלידה  מלווה  או  אבא   q

לפעום.
במקרה של ניתוח קיסרי, אבא / מלווה הלידה / תומכת הלידה   q

יוכלו להישאר עם האם בחדר הניתוח ובחדר ההתאוששות.
לאם,  אותו  ויביא  קיסרית  לידה  לאחר  התינוק  את  יחזיק  אבא   q
כמה שיותר מהר, כדי שתוכל לראות אותו וליצור איתו קשר עין. 
בהיעדר מקרה חירום, אבא ימשיך להחזיק את התינוק כדי שיוכלו 

ליצור קשר.
והייתה  במידה  הלידה,  לאחר  פיטוצין  זריקת  קבלת  על  לוותר   q

לידה טבעית או ללא צורך מיוחד.
להמתין ללידה טבעית של השליה.  q

לאפשר הנקה מיידית כדי לעזור באופן טבעי ליציאת השליה.  q
להשתמש בעיסוי פטמות כדי לעזור ליציאת השליה.  q

לא למשוך בחבל הטבור, להוציא את השליה ידנית או להשתמש   q
בפיטוצין כדי להוציא אותה אלא אם יש צורך אמיתי בכך.

בקשות נוספות: ________________________________  q
 

עבור התינוק אנו מבקשים:
לכבות באופן זמני אורות בוהקים ברגע הלידה, עד שהתינוק יונח   q

על חזה אמו.
"הניקוי  עם  לחכות  התינוק;  בעור  להיספג  לוורניקס  לאפשר   q

והשפשוף." להשתמש בבד רך ולא במגבת כדי לנקות אותו.
לאפשר לתינוק להישאר עמי ועם מלווה הלידה  q

q חצי שעה. q שעה. q שעתיים.    
כדי  התינוק,  לעיני  אחר  תכשיר  או  איריטומיצין  מתן  לדחות   q

לאפשר לתינוק לראות היטב בזמן יצירת הקשר עם ההורים.
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לתת ויטמין K דרך הפה ולא בזריקה, אם אפשר.  q
האבא יישאר עם האם והתינוק במשך כל שהותם בבית החולים.  q
לאפשר הנקה כמה פעמים ביום בשעות הראשונות לחיי התינוק.  q
הנקה בלבד. בלי בקבוקים, תמ"ל, מוצצים או פטמות מלאכותיות.  q

 
לבחירותינו.  והתייחסותכם  תמיכתכם  על  מראש  לכם  מודים  אנו 
החיים  ולחגיגת  יפהפייה  ללידה  בציפייה  אלינו  יודעים שתצטרפו  אנו 

החדשים.
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נספח 2: שאלות שכדאי לשאול 
בעת סיור במקום הלידה 

מה כולל תהליך קבלת היולדת? . 1
היכן נמצא המלווה באותו זמן? האם  יכול להיות עם היולדת?  אם . 2

לא האם מישהו אחר יכול ללוות אותה )למשל דולה(? 
האם יש אפשרות למוניטור לסירוגין? . 3
האם יש אפשרות למוניטור אלחוטי?. 4
מורשים . 5 מלווים  וכמה  הלידה,  בזמן  היולדת  את  ללוות  יכול  מי 

להיכנס לחדר לידה? 
האם במקרה של ניתוח קיסרי תתאפשר כניסה של המלווה לחדר . 6

ניתוח? 
מה המדיניות לגבי דולות בחדר לידה? . 7
האם בחדר היולדות היולדת מחויבת לשכב על המיטה או שהיא . 8

יכולה להתנועע ולשנות תנוחות? 
האם המיילדות מקבלות לידה בכל תנוחה בה בוחרת היולדת? . 9

האם ניתן ללדת בתנוחות שונות? . 10
האם יש מיטה מתכווננת? . 11
האם היולדת יכולה לאכול ולשתות במהלך הלידה? . 12
האם ניתן להשתמש במים במהלך הלידה? _________ האם יש . 13

מקלחת צמודה או ג'קוזי? _________ האם ניתן להיכנס לג'קוזי 
לאחר ירידת מים? _____________ עד איזה שלב בלידה אפשר 

להשתמש במים? 
האם המיילדת מוכנה לעשות עיסוי פרינאום במהלך הלידה? . 14
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האם יש אפשרות ללידה פרטית? . 15
האם יש חדרי לידה טבעית וכמה? . 16
מה ההבדל בין החדר הטבעי לחדר הרגיל? . 17
חבל, . 18 בר,  שמנים,  כריות,  )כדור,  הטבעי  בחדר  יש  אביזרים  אלו 

מראה, מוסיקה, עמעום אורות וכו'(?  
האם המיילדות עברו הכשרה ללידה טבעית? . 19
מה הם הקריטריונים ללידה בחדר הטבעי? . 20
מהו נוהל הפעלת לידה? . 21
אחרי איזה שבוע מפעילים לידה? . 22
מהו נוהל הפעלת לידה אחרי ירידת מים? . 23
מהו נוהל השימוש בזירוז במהלך הלידה? . 24
מהם נהלי הלידה אחרי ניתוח קיסרי? . 25
האם ניתן להניק מיד אחרי הניתוח? . 26
בלידה . 27 קבוע  נוהל  זהו  האם   – החיץ  חתך  לגבי  המדיניות  מהי 

ראשונה או נעשה לפי הצורך? 
מי מבצע את חיתוך חבל הטבור? . 28
האם חיתוך חבל הטבור מתבצע באופן מיידי או שניתן לחכות? . 29
כמה זמן מחכים ליציאת השליה? . 30
את . 31 לזרז  מנת  על  הלידה  לאחר  פיטוצין  ליולדת  נותנים  האם 

יציאת השליה? 
האם מיד לאחר הלידה התינוק מונח על האם? . 32
מהם הנהלים לאחר לידה בנוגע לטיפול בתינוק? . 33
האם האב יכול ללוות את התינוק? . 34
מה אחוז הלידות הטבעיות במחלקה?. 35
מה אחוז הלידות הקיסריות במחלקה?. 36
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שאלות שכדאי לשאול לגבי מחלקת יולדות

האם יש אפשרות לביות מלא או חלקי? . 1
כמה נשים נמצאות בכל חדר? . 2
האם יש שירותים ומקלחת בחדרים? . 3
האם יש הגבלה על שעות הביקור ואם כן האם זה כולל את הבעל? . 4
האם יש יועצות הנקה זמינות במחלקה? . 5
האם האחיות מקיימות סדנאות לטיפול ראשוני בתינוק?  . 6
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נספח 3: שאלות ללידת בית 

איזה מעקב המיילדת עושה לפני הלידה, ואיזה אחריה?. 1
מה המיילדת לא עושה וצריך שמישהו אחר יעשה? )בדיקה של . 2

רופא ילדים למשל(
קורה? . 3 זה  חולים? מתי  לבית  ולפי מה מחליטים להתפנות  מתי 

מהם הסיכונים האמיתיים בלידת בית?
מה קורה אם יש מצב חירום?. 4
מה התשלום? האם יש הנחה אם לא עורכים פגישות מקדימות או . 5

אם נפגשים פחות פעמים?
גיבוי – אם המיילדת נמצאת בלידה, מי מגבה אותה?. 6
האם יש לה תעודת הסמכה ורישיון לעסוק במיילדות?. 7
האם יש לה ניסיון במיילדות בבית חולים ובמסגרת ביתית?. 8
האם היא עברה הכשרות מיוחדות כגון תפירה, שימוש באמצעים . 9

אלטרנטיביים ועוד?
האם המיילדת מחזיקה בציוד מתאים כגון מכשיר דופלר, מוניטור, . 10

מד לחץ דם, ציוד חירום ועוד?
מה המיילדת מביאה איתה מבחינת אלחושים טבעיים? )שמנים, . 11

ארניקה וכדומה(
האם המיילדת ערוכה ללידת מים? אם כן, רצוי לברר את עמדתה . 12

באשר  לנשימות, גובה המים ואמבטיה מתאימה.
מלווי לידה – האם נכון שלא תהיה עוד עזרה מלבד שותף הלידה . 13

שלי? האם הוא יוכל להיות נוכח בלידה או שעליו לעסוק בעניינים 
טכניים?
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המיילדת . 14 של  לדעתה  יש  זמן  כמה  בתוך  מים,  ירידת  יש  אם 
להתפנות לבית חולים?

מה צריך להיות לי בבית?. 15
כמה זמן מחכים עד חיתוך חבל הטבור?. 16
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על המחברת

עומדת  נשים,  מכללת  של  דיקנית  לשעבר  מונגן,  )מיקי(  מארי 
מונגן  המפשייר.  שבניו  קונקורד  בפאתי  ההיפנוברת'ינג  מכון  בראש 
שנות  מ־30  יותר  וההיפנוברת'ינג  ההיפנותרפיה  לכיתות  איתה  מביאה 
הציבורי  ובמגזר  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  ובייעוץ  בחינוך  ניסיון 
מחמשת  כאחת  מונגן  הוכתרה  שלה  הקריירה  בתחילת  כבר  והפרטי. 
המחנכים המצטיינים בניו המפשייר, וקיבלה מקרן פורד מענק מחקר 

לאוניברסיטת הרוורד. 
ניו המפשייר, והוסמכה  מונגן מחזיקה ברישיון יועצת מטעם מדינת 
כהיפנותרפיסטית קלינית מומחית, מומחית בהרדמה היפנוטית ומדריכת 
היפנותרפיה. היא קיבלה פרסים רבים על הישגיה בתחום ההיפנותרפיה, 
על  נחשק  וכן פרס  איגוד המהפנטים הארצי,  נשיא  כולל פרס מטעם 
שם צ'רלס טבטס, על תרומתה להבנת ההיפנותרפיה ולקבלתה בעולם 
הרפואי. כמו כן קיבלה מונגן את פרס הישגי הבוגרים בפליימות סטייט 

קולג'.
באביב 1992 נסעה מונגן למוסקבה בתפקידה כדיפלומטית אמריקנית 
מטעם תוכנית גשרים של קרן השלום הבינלאומית, ולימדה נשים שיטות 

לניהול צוותים. 
מיקי מונגן היא אם לארבעה ילדים בוגרים, כולם נולדו בשיטת דיק־
ריד שעליה מבוססת פילוסופיית היפנוברת'ינג. היא עובדת עם קבוצות 
ההיפנוברת'ינג  תוכנית  על  נוסף  טיפולים,  של  רחב  במגוון  ויחידים 

שאותה חלקה איתכם בספר זה. 
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