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 בעתט  –  ריו
  המניעת  לדש  חהתק
  בשימוש  פו�  נאחרונות  השני�ב
 רוגסטרו
  פל  שילוב  שמכילהו,  לסטיק  פשויה  עו  זורמונלית  הבעתט.  �ַבהנ
 ל  שוטרהק.  פה  הר!  דנלקחת  הריו
  המניעת  ללהגלו  לדומהב,  אסטרוג
ו
 ת  אניחה  מאשהה.  להוצאה  והכנסה  לנוחה  ומישה  גהיאמ  ו"  ס5"  כטבעתה
 ל  שהורמונלי  הוחה  כלה  כה  זמ
  זבתו�ו,  בועותש'    גמש!  לנרתיק  בטבעתה
 . טבעתה

. פה  הר!  דנלקחת  הגלולה  הני  פל  ע�ַבה  נטבעת  לודעי�  נתרונות  ימהכ
 ני
  עהו  זלאא,  גלולה  הת  אקחת  לו�  יל  כזכור  לאשה  הל  עוטל  מי
א,  אשיתר
 חילה  בל  שלואי  הופעתת,  ניתש.  בועותש'  ג  לחת  אע�  פטבעת  הכנסת  הלש
 ל  שבעיהה,  אחרו
ו.  �ַבה  נטבעת  בחות  פכיחהש,  גלולה  הלקיחת  בכרוכהה
 עומתל]  4.7%  [�ַבה  נטבעת  במשתמשות  לחות  פכיחה  שסתי  וי
  בימו�ד
 . 1]10.4% [גלולהה

 ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 בלהט,  ו  זטבעת  בהשתמש  לה  לותר  הב  רוראת  הי  פל  עשר  אשהא
 ת  אהוציא  לשכחה  שזכרה  נביתה  לגיעה  האשר  כרקו,  תוכה  בו  זבעת  טאשרכ
 חזור  לריכה  צא�ה,  יעבד  דעני
  לינה  דה  מעיי
  לישו.  טבילה  הוד�  קטבעתה
  ?א לוא, עלה ב� ענתה לבר כ� אה זעני
 לבדל הש יא�ו, לטבולו

 : בשישה פרקי� ה זנושא בפוסקי� הברי דבארד ל"ס בנשתדל

 . טבילה בציצה חעני	ל' לועב'ל' סתרי היתב 'בי	 שהבדלב .א

 די	ב]  ה"לק'  י  סתנינאד  ו"ס'  י  סמאד  ק"וי  [יהודה  בנודע  הברי  דיאורב  .ב
 . [prolapse] רח הניחת צמניעת לבעתט

 רי�  צ  אנרתיק  הדי	ב]  'ס'  יס[א  "עת  ר"שו  במובאת  העת  דחוות  הדעתב  .ג
 . י מביאת לאוי ריהאש

  .'קפיד מינוא 'טע מא	 כדו	 לש יא .ד

 . ציצה חעני	 ל ַבה נבעת טעני	 בהלכה המסקנת .ה

 ....קיינ' ז והרה טפסק הדיקות בעני	 ל ַבה נבעת טדי	ב .ו
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 לעני
 חציצה בטבילהלעני
 חציצה בטבילהלעני
 חציצה בטבילהלעני
 חציצה בטבילה" " " " בלועבלועבלועבלוע""""לללל" " " " בית הסתרי�בית הסתרי�בית הסתרי�בית הסתרי�""""בי
 בי
 בי
 בי
 . . . . אאאא

 דיו  יהמ,  "ידיוו"  מנלמדו,  י�  מ�  שיבואו  שרי!  צי
  אסתרי�  היתב
 שרו  ברח�ו  "הכתוב  מלמד  נכ
ו,  2סתרי�  הבית  לרטפ,  נראה  בל  כ.א,  נראהב
 בלא.  3סתרי�  הבית  לרטפ,  בחו�מ]  הואש  [ל  כ.א,  בחו�  משרו  בהמ,  "מי�ב
 קו�  מיהא  שרי!מ  צ"מ,  סתרי�  הבית  בפועל  בי�  מיאת  ברי!  צאי
י  ש"עפא
 י
  אבילה  לראוי  הכל  ו,חוצ�  הבר  ד�  שהא  ילא  שהיינוד,  י�  מביאת  לראויה
 צ� ענמצאה ועלתה וטבלה שבי רית בל ששפחתו במעשהו,  ו  בעכבת  מילהב
 עיפי�ח  ס"צק'  יע  ס"שו  בפסק  נכ
ו.  4חרת  אבילה  טבי  רהצריכהו,  יניה  שי
ב
ית   ביהא  שצרי!  שדי
  הגדרל  ב"  זראשוני�  הנחלקוו.  ג"מח  ו"ל,  ד"כ

 ריבוי  מנלמדש,  ורהת  ה
  מה  זדי
  שומרי�  אשי,  י�  מביאת  לאוי  רהסתרי�
 ביאת לאוי רפחות הכלס  ל"יה  ביהא  שצרי!ש,  ס"יה  ברבותל"  שרו  בללללככככ  "לש
 ינו  דלשו
  הומאה  טלעני
  וואילה,  רבנ
  די
  דלא  אאינו  שומרי�  אישו,  5י�מ
 שיניי�  ולשו
  דהתקינוו,  גלוי  כמי  נהרה  טעני
  לבנ
  רוויוהוש,  ת"ה  מגלויכ
 .6י� מביאת לאוי� רהיות לריכי� צהיו יגולי� מפעמי�ש

ס "ביה  מונה  שינו  דשרא',  לועב'  כנגדר  הקו�  מצאנו  מאת  זלעומתו
 עני
ל]  ח"  פ�ש  [תוספתא  הביאורי  ב"  פו.  סקואותש  מ"ר'  ע,  בילה  טעני
ל
 הוא  שכלד,  וצ�  חאינוד,  למעלה  מעור  הליו  עקר�ו,  ירכו  בו  לנכנס  ש�ח
 אוי ריהא ש!רי צינוא, בילה טעני
 ל!כ, טמא נינו אומאה טעני
 לש�כ, לועב
 ופו גגב אטל בומאה טלעני
 שכמוו, עול� באינו שמי כהבלועש,  י�  מביאתל
 ציצה  חעני
  ל�  ג!כ,  יטמא  מלא  וטמא  מינו  אשובו,  למעלה  מעור  השקר�כ
 בלבושו,  א"יח  ס"צק'  יע  ס"שו  בפסק  נכ
ו.  7רוע  זאורכ  ה"כו,  ופו  גגב  אטלב
 שר  ב
  מבר  ערכבש,  בשר  בשוקע  מח�  הא�  שיארב]  א"י  ס�ש  [הב  זטרתע
 לאש,  וצ�  חינוא,  פנימי  הבשר  הל  עונח  מראה  נעדיי
י  ש"עפא,  לפני�  ועורה
 ל  עלאו,  חיצוני  העור  השר  בל  עלאא"  מי�  בשרו  ברח�ו  "טבילה  באמרנ
 . ביה געינ
 בא לי� מביאת לאוי ראפילוש, פנימיה

 

 .' ברשתא פו. סזבי� דכילתאמ, צורע מהני�הני�הני�הני� כ כ כ כורתורתורתורתתתתת .2
ת "וש,  ח"  פו.  סקואות  מטטטט""""וווויייי'  '  '  '  וסוסוסוס  ת  ת  ת  ת'ע,  קורות  משני  בצור!  הביאורב.  א"ה  ע"  כידושי
ק .3

 .ג"ק כ"ח ס"צק' י סהרההרההרההרה ט ט ט טדרידרידרידריססססו' י' יד ס"ו יוס.וס.וס.וס. י י י יכרו
כרו
כרו
כרו
זזזז
 .ב"ו ע" סנדהא ו"ה ע" כידושי
ק .4
 . � שידושי
 קאיריאיריאיריאיריממממ, לה כ"ב ד"ו ע" סנדה ולה כ"ה ד"כ ידושי
ק' ' ' ' וסוסוסוסתתתת .5

""""מבמבמבמברררר .6


ח "צק'  י  סהרההרההרההרה  ט  ט  ט  טדרידרידרידריסססס'  עו.  בו  רש�  ב�  שאאאא""""יטביטביטביטבררררמ  ו"  יש�  ב�  שידושי
  קאאאא""""שבשבשבשברררר  ו

 יהודהיהודהיהודהיהודה  ב  ב  ב  בודעודעודעודעננננ  הכ
ו,  ל"נא  ה"ריטב  הבריי  ד"פה  ע"כח  ס"צק'  י  סעעעע""""וווושששש  הברי  דביאורב'  ק  נ"ס
ל "נא  ה"ריטב  הברי  דאו  ראד  ל"יו  באחרוני�ה:  "�  שבריו  דסו.  בתבד  כ"ס'  יד  ס"וי        מאק
 ציצה  חעני
ס  ל"ביהע  ב"שו  ההקל  שברי�  דכמהט  ב"צק'  סיח  ו"צק'  יד  ס"יו  בדחקו  נלכ
ו
". קילו  הרבנ
  דהוא  שכיו
  ששוט  פדברל  ה"נא  ה"ריטב  הלדעתו,  גו.  הבשאר  מותרי
 כ
ו.  בו  רש�א  ב"ריטב  הל  שו  זשיטה  כנקטע  ד"שו  הדעת  בפירשי  ש"נוב  הברי  דשמעותמ
 .ב"ק ל"ח ס"צק' י ס!!!!""""שששש הברי דותשמעמ

נ "שת'  י  סבועות  שרדכירדכירדכירדכיממממע  "עו.  ב"סש'  י  סדהנ'  הלו'  ע'  י  סדי�  יטילתנ'  ל  הרוערוערוערוע  ז  ז  ז  זורורורוראאאא .7
 .א"תשנו
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, מש  מד�  אל  שופו  גתו!  בהיא  שציצה  חעני
  לאמרו  נלו  אברי�  דכ
א
 שטח  הל  עלא  אבילה  טי
  דאמר  נלאו,  גופו  מחלק  כיא  הרי  ה!  כמשו�ו
  ונחת  מהיאי  ש"עפא,  ליה  עני�  דאנו  שו  זבעתכ  ט"שאמ,  גו.  הל  שחיצוניה
 אי
ו,  אשה  לִגיש  נקו�  מוא  הנרתיק  הרימ  ה"מ,  אשה  הבגו.  שלל  חתו!ב
 .ידיינה ניא!ע ה"צו, מנה מהנטל ל� אי כגופה בהתבטל לשויה עטבעתה

  למניעת צניחת הרח� למניעת צניחת הרח� למניעת צניחת הרח� למניעת צניחת הרח�))))pessary((((טבעת נרתיקית טבעת נרתיקית טבעת נרתיקית טבעת נרתיקית . . . . בבבב

 ניעת  מצור!  להונחהש  [pessary]  טבעת  בנול  ד"  זאחרוני�  הבותינור
, ו  זשאלה  בדו
  לראשו
ה.  טבילה  בוצצת  חיא  ה�א,   [prolapse]רח�  הניחתצ
 התיר  לידדצ,  ]'י'  יד  ס"וי  [וס.  יכרו
ת  ז"שול  ב"  זטיינהארט  שוס.  יבי  רגאו
ה
 רקו,  חיצו
  הבית  בינה  אטבעתה,  שי�  ני  להגידו  שה  מפיכ"  ששו�מ]  'ב  הטע�ב[
' לועב'ל  "וז  ה"לפיו,  א�  הציאת  יעכבל,  חדר  למו!  ספרוזדור  במעלה  לנדחפתש
 נחת  התכלית  שכיו
  שבורל  ס"ש  ז"גריה,  לומרכ".  י�  מביאת  לאוי  ררי!  צאי
ד
 תו!  באפשר  הכל  כמוק  עותה  אניחי�    מדאיו,  "א�  הציאת  יעכבל  "יא  הטבעתה
 אמר  קא  לרי  הרבאו:  "אמר  והוסי.ו.  'לועב'  כגדר  נה  זקו�  מלדעתוו,  נרתיקה
 כדמוכח  וחיצו
  הית  בל  עקר,  ]ה  זקו�  מלע  [וי  הסתרי�  הביתב  ד"ב  ע"  מנדהב
 ביי  אחלקונ,  לומרכ".  וי  הלועה  בומאה  טמאיה  א"א  ד"ב  ע"  מ�ש'  תוס  הדברימ
 בית  כינו  דוא,  ומאה  טעני
  לבלוע  כחשב  נ�א,  אשה  בקו�  מותו  אעני
  לרבאו

  כדי
  הציצה  חעני
  לכ
ו,  רבא  כהלכהו,  ס"ביה  כחשיב  דובר  סרבאו,  סתרי�ה ,
 ית  בעני
  לוי  המחלוקת�ד]  מאיה  א"א  ד"ב  ע"  מדהנ['  תוס  הברי  דמשמעותו
 .ויה' לועב 'זה מפני� לבלא, חיצו
ה

, רבא וביי אחלקו נבוו, נרתיק  הוא  הא
  כאמורה'  חיצו
  היתב  'לכאורהו
 ביאת  לאוי  רמקו�  היהא  שיפוא  אצרי!ו,  רי�סת  הבית  כדינו  שרבא  כהלכהו
 ונחת  מבו  שהמקו�ש,  וס.  יזכרו
  השיב  מ!  כלע.  ו  בעכבת  מחציצהו,  י�מ
', לועב  'מו  כנחשב  המקו�  במנו  מפני�  ללאא,  חיצו
  הבית  בינו  אטבעתה
  הטבעתי  ש"אעפש,  הוסי.  לישו.  י�  מביאת  לאוי  ריהא  שרי!  צינו  אלפיכ!ו
 ינו  דנרתיק  הל  שיותר  בנימי  פלק  חאותו  שוס.י  זכרו
  הוברס,  נרתיק  בונחתמ
 . ה זלק חרור באופ
 בגדיר הלא שלאא', לועב 'מוכ

 ג�ו,  ]ד"ס'  יד  ס"ו  ימאי  ק"ובנ  [ה  זעני
  בשאל  ניהודה  בנודע  הבינו  ר�ג
 נקרא  הקו�  מבי
ל,  י�  מביאת  לאוי  רהיות  לצרי!ס  ש"יה  בי
  בחלק  מואה
 חלוקתי  מ"נוב  ההביאו.  י�  מתביא  לאוי  רפילו  איהא  שרי!  צאינוש',  לועב'
, חיצו
 הבית בלא אחלקו נא לא
 כעד שכתבו, ל"נה]  ב"ב  ע"  מדהנ  [רבא  ובייא
' לועב'ע  "כול,  חיצו
  הבית  ממעלהל]  נרתיק  העומקל  ב"ר  [רח�  העומק  בבלא
 חידושיו
  ב"רמב  הדבריו]  מאיה  א"א  ד"ב  ע"  מ�ש['  תוס  הדברי  לציי
ו.  והה
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 קו�  מד  עהיינוב  ד"א  ע"  מנדה  במשמעו,  8ניי�שי  הי
  בד  עהיינו  דכתבש]  �ש[
, י"נוב  הסיקז  מ"לפיו].  'ב'  לה  ה"ב  פ"יסוא'  לה[�  "רמבמ  ב"כו,  ש  דהשמשש
 שה  אחקור  לריכי�צ,  רח�  הפילת  נעכב  לאוד  ממוק  עונחת  מו  זטבעת  שכיו
ש
 פילו  א�  שמגיע  וש  דשמש  האי
  שד  ע!  כל  כעומק  בונחת  מטבעת  ה�  אוז
 לא  וי�  מביאת  לאוי  רפילו  ארי!  צאי
ו'  לועב  'קרימ  וב  שזא,  יאה  במר  גשעתב
 . בילה טשעת בהסירצ ל"איו, חציצה ב
 ליכפתא

ס "יה  בי
  בחלקל]  ה"לק'  יד  ס"ו  ינינאי  ת"ובנ  [בריו  דקיי�  ובינו  רחזרו
, י�  מביאת  לאוי  ריהאצ  ש"אי  שלוע  בבי
ל,  י�  מביאת  לאוי  ריהא  שצרי!ש
 מצמתי  צדול  גדקדוק  בנהה]:  "הגבלתי  שמהה  ו"  ד�ש  [בריו  דפרש  להוסי.ו
 ברי  דמשמעותכ  [שיניי�  הי
  בד  עיאה  בגמר  בגיע  מהשמש  שא.ש,  מקו�ה
, �  שכח  בוחק  דינו  אבלא,  הו  דל  כגיעה  נ�  שנוגע  שיינוה,  ]ל"נ�  ה"רמבה
 ותר  יוא  הבר  כמאש,  טבעת  בוגע  נשמש  הא�ו?  ה  זשער  לוכל  ייכ  מ"או
 פלס  בז  או  זגיעה  נשקולל  עשה  משעת  בבועל  הל  עמיא  רלאו,  הו  דל  כנגיעהמ
 ". לוע בוא הדאי ולל כוגע נאינו שבמקו�ש, מקו� המצמתי צכ
ל! מאזני�ו

 ֶחֶלק  לתכוו
נ]  ל"ני  ה"זכ  הדעתל  ב"  יכ
ו[י  "נוב  הרבינו  שנראהו
 ה  זבוי  חקו�  מvaginal fornix.  נקראה,  יותר  בעמוק  הפנימי  הנרתיקה
 ואר  צבליטת  מצאהתוכ,    נרתיק  השאר  מחלק  ננרתיק  הל  שעליו
  הבחלקש
 ל  שדעתול.  ה  זחלק  בוגע  נשמש  הי
  אלל  כבדר!ו,  נרתיק  הו!  תל  ארח�ה
 חלקה.  נגישות  הני
  עואה',  לועב'ס  ל"יה  בי
  במבדיל  היסודה,  י"נוב  הבינור
 מו  כינוד,  9לל  כדר!  בגיש  נאינו  שיו
כ,  ל"נ  הנרתיק  הל  שיותר  בפנימיה
 . י� מביאת לִאי�ת ְררי! צאי
ו' לועב'

 אילוו,  ס"ביה  לחשב  ננרתיק  ה
  מחלק  שומר  לתכ
  ייא!ה,  שאול  לאי
ו
ל "  זזריה  ענח�  מרב  הדברי  ממדנו  לבר  כהריש',  לועב  'מו  כינו  דפנימי  הלקוח
 כתבש]  י"ק'  יס  [פאנוע  מ"רמת  ה"שוב'  ע,  
  כחילק  שחוט�  העני
  לפאנומ
 לא  שחציצה  בכללה:  טבילה  בוצ�  חא�ה,  חוט�  הבתו!  שבש  יפלו.  לעני
ל
 מי�  הביאת  לאוי  רפילוא,  גו.  הלל  חהוא  שמהו,  שרת  המלאכי  לורהת  תנהִנ
 הזהר  לאד  מנכו
ו'  כו  ופעמי�  לתגלה  מהיות  לדרכו  שמקו�  בלאא,  רי!  צינוא
 שיטא  פפנימי  החלל  בבלא,  בש  יפלו.  לו  בהא  ילא  שפני�  בחוט�  הפת  שלע
 

 

 לפרי
ה. ר מ" דרב הל  שמקי.  האמרו  מאהר,  "שיניי�  הי
ב  "הגדרתל.  רח�  הצואר  הצלל  א"      ר.8
 .121"105' מ עגינטלית האנטומיה הכרתה, ט"שס תלולו א"פ"ה" פסיאסיאסיאסיאאאאא

 ר!  די
  אבדיקה  בג�  שהוסי.  לישו,  יאה  בשעת  בטבעת  בשמש  הגיעת  נצד  מ
  דיייי""""ובובובובננננה .9
 דיקת  בל  עתמהו  ש"צק'  סי  בוס.וס.וס.וס.  י  י  י  ייתיתיתיתבבבב  הר
  מברי  דאהר,  לל  כדר!  בה  זמקו�  להגיע  לאשהה
 הכניס  לאשהא  ל"אש,  עיני  בשי�  קלו  אדברי�ו,  ש  דהשמש  שקו�  מד  עעומק  בסדקי
  וורי
ח
 .'וכ ועומק ב! כל כעדה
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 דבוקה  האפוקיל,  צת  קיוצאת  הו  זלא  אחוט�  הואת  צאי
ש,  עכב  מאינוש
 רכו  דאי
  שקו�  מבכלו'  כו  ודיי
  עוצאת  יאינה  שפני�  בללו  חו  אחוט�ה  גובהב
 קפיד  מד�  או�  שאי
ש,  עינ
  בא  לי�  מביאת  לאוי  רפילוא,  עול�  להגלותל
 ל  כלאא,  ילתא  מליא  תקפידה  באול,  חלל  ה
  מגמרי  להוא  שהמ,  עודו,  ליוע
 לאא',  לועב  'ה  זמקו�  לורא  קינול  א"ע  ז"רמה.  10י�  מיאת  בעו
  טינו  איקרע
 ל  שחיצוני  החלקוש,  צמו  עלל  חאותו  בחלק  למדנו  לדבריו  מ!א',  נימי  פללח'
 פלו.  לו  בהא  ילא  שהזהר  לאד  מכו
נ",  פני�  בחוט�  הפת  של  עהיינוד,  חוט�ה
 ביאת  לאוי  רפילו  ארי!  צי
א,  מעלה  לפנימי  החוט�  הלקכ  ח"שאמ,  "11בשי
 .ל"ע ז"רמ הדברי לוד עשוב נלהל
ו. י�מ

 ת
  מדי  כו  בי
א,  רח�  הניחת  צמניעת  לבעת  טעני
ל  ל"נ  הדיו
  הל  ככ
א
, אשהי  ה"  ע!  כל  כדול  געומק  בונחת  מינה  א�ַבה  נבעת  טכ
ש,  שאלתנו  לשובהת
 אי
  שראה  נלכ
ו,  ִגיש  נה  זקו�  מהריו,  יאה  בשעת  בטבעת  בוגע  נשמש  הכ
ו
 . 12י"נוב הדעתל' לועב' כנחשב החלק בנרתיק בונחת מ�ַבה נטבעת שומרל

 ת דעת שהנרתיק לא צרי! להיות ראוי  לביאת מי�ת דעת שהנרתיק לא צרי! להיות ראוי  לביאת מי�ת דעת שהנרתיק לא צרי! להיות ראוי  לביאת מי�ת דעת שהנרתיק לא צרי! להיות ראוי  לביאת מי�שיטת החוושיטת החוושיטת החוושיטת החוו. . . . גגגג

 ליסא  מעקב  יבי  רגאו
  הברי  דביאה]  'ס'  יס  [יגר  אקיבא  עבית  ר"שו ב
 רי!  צינוא]  נרתיקל  ה"ר  [קו�  מותו  אבילה  טלעני
ד",  עת  דוות  חעלל  ב"ז
, חמנא רצריכה אאל, תוכה לי� מיכנסוא ש"א שיו
כ, י� מביאת לאוי רהיותל
 מהו,  מש  מי�  מיאת  ברי!  ציהה,  "ידיוו  "יעוטא  מיבת  כא  לי  אהאד,  תדעו
 מקשהו,  13ד"חוו  הל  שברתו  סת  אשבחל  מ"א  ז"ע  רגאו
ה"  ?עשות  לה  ליהה
א "ע  רישב  מדיו
  הבסו.ו,  ]ג"מח  ס"צק'  יס[א  "רמ  ההגהת  מבריו  דלע
 שואל  ה�ג.  14"סייעתו  מחוש  הסברתד",  בריו  דמקיי�ד  ו"חוו  הל  עושיתוק
 י�  מביאת  לאוי  ריהא  שצריכו  הלא  שתבכ]  ה"לק'  יד  ס"וי[ת  "ובית  נ"שוב
ל "ר  [אשה  בקו�  מותו  אבלא,  �  שהכנס  לכולי�  יהמי�  שסתרי�  הבית  בלאא

 

ח "צק'  י  סאאאא""""עעעע  ר  ר  ר  רידושיידושיידושיידושי  ח  ח  ח  ח',  דות  אטור  הגהתח  ה"צק'  יס        ד"ו  יגדולהגדולהגדולהגדולה  ה  ה  ה  הנסתנסתנסתנסתככככ  בבריו  דהובאוו .10
 .ב"צק' י סו.ד ס"ו יסססס""""תתתתחחחחת "בשוו] 'כ[א "י' י סד�ד�ד�ד� א א א אינתינתינתינתבבבב בד� אכמתח, ז"ס

 יינוה, בש יפלו. לו בהא ילא שהזהרהזהרהזהרהזהר ל ל ל לאדאדאדאד מ מ מ מכו
כו
כו
כו
ננננ, פני� בחוט� הפת שעלל ד" זעעעע""""ממממררררכ ה"שמ .11
 חוט�  הואת  צל  עלא  אקפיד  מד�  אאי
  ש�  שכתב  ששני  הטע�  השו�  מצדד  לישד,  עמאט
 .צת קיוצאתה

 מקלט  ש"צק'  יא  ס"  ח����""""הרשהרשהרשהרשממממת  "וש'  ע,  
  כטבלה  ונרתיק  בבדיקה  הד  עת  אשכחה  ששהא .12
 ולי  אכ
  והודק  מיה  הא  למא  שפק  סיש  ששו�  מטעמוו,  נית  שטבול  לריכה  צאינה  שדיעבדב
 הקל  לידדג  צ"נ'  י  סד�ד�ד�ד�  א  א  א  אפארתפארתפארתפארתתתתתת  "שו  בכ
  ו,קולא  לרבנ
  דספיקאו,  רכו  דמי�  הכנסי�נ
 ש  דהשמש  שמקו�  ממעלה  ליה  המא  שש  יפק  סעודו,  קולאר  ל"סד  ופוי  רפק  סהוי  דשו�מ
 דאי  ו�ַבה  נבעת  טהריש,  א
  כהתיר  לועילי�  מינ�ל  א"נ  הטעמי�  הניש.  'לועב  'נחשבו
 . ש דהשמש שמקו� ביא הונחת מכ
ו, הודקתמ

 ביאת  לאויה  רינהכ  א"  גחציצה  הבלא  דיו
כ,  כונה  נראסבה:  "�  שתשובה  באאאא""""עעעערררר  השו
ל .13
 ".חציצהי ה" עגרע ימהל, י�מ

 �  הרבנ
  שסוברי�ל  ה"  זאשוני�  רנ!  הדעת  להקל  לתשובתו  ב�ל  ש"  זאאאא""""עעעערררר  הידד  צודע .14
 לא  אי�  מיאת  בהצרי!  לחמירו  הלא  שומר  לשי,  י�  מביאת  לאוי  ריהאס  ש"ביה  בהצריכוש
 עני
  ל.א,  ס"ביה  כ�  הומאה  טעני
  לג�  שמקומות  בבלא,  גלוי  כוא  הומאה  טלעני
ש,  פהב
 .י� מביאת לאוי� ריהיו שצריכו הא לבילהט
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 ו  זרכותיה  ירחקת  מיתה  ה�  א.  א�  שהכנס  לכולי�  ימי�  האי
ש,  ]נרתיקה
 נראה  שמקו�  ה
  מפני�  להוא  שכלו,  י�  מביאת  לאוי  ריהא  שרי!  צינוא,  זומ
צ "יא,  ]�י  ש"רשב  ו"א  ע"  מדהנ'  ע  [צת  קחפת  נרחמה  וושבת  ישהתינוקתכ
 בר  דהוא  ש.א"ד,  ה  זחידוש  מסתייגמ]  �ש[י  "הנובו.  י�  מביאת  לִאי�תְר
 .סתרי� הית ביני מני שי
 בחלק לקור מצינו מאמ ל"מ, "מסתברה

 נקט  שהדיא  לפורשל  מ"נה]  י"ק'  יס  [פאנוע  מ"רמת  ה"שו  בבלא
 אוי  רפילוא,  עול�  להגלות  לרכו  דאי
  שקו�  מבכלו  "כתבש,  ו  זסבראכ
' יע  ס"שו  הגליו
  בבריו  דביא  מצמול  ע"א  ז"הרעו,  "עינ
  בא  לי�  מביאתל
' יד  ס"וי  [מת  ארעת  ז"שו  במודינאל  מ"  זשמעאל  יבי  רגאו
  ה�ג.  ז"ח  ס"צק
 סברת  בוז  עכל  בחזיקה,  ל"נ  הרח�  הניחת  צמניעת  לבעת  טעני
ל]  ו"פ
 מי  לודע  נא  לשיטה  ב,ל"  זראשוני�  האחד  מדבריו  לקור  מהביאל  ו"ע  ז"רמה
 יהיו  שרי!  צסתרי�  הבית  בה
  ששיניי�  דטע�  הכתבש]  א"ה  ע"  כידושי
ק[
 סתרי�  הבית  שדבריו  ממשמעו,  מגלי  דזימני
  דשו�מ,  י�  מביאת  לאוי�ר
 .י� מביאת לאוי רפילוצ א"י אעול� לתגלה מאינוש

 ומקע"ל ד"נד ה"חוו הברי דביאה] 'ק ה"ג ס"נר' יד ס"וי [זר  נאבני  ה�ג
 ביאת לאוי רינו  אציצה  חלא  בא.ו,  ש�  לי�  מגיע  מינו  אכי  הלאו  ברח�  התיב
כ "אד, בריונ ד"אב הדחהו, "א לוא, ציצה חש י� אלל כינה  מפקא  נאי
ו,  י�מ
 בילה  טאי
ד,  י�  מביאת  לאוי  ריהא  שצרי!  נא  לעומק  באינו  שה  מ�ג
ס "ביהד]  מקואותח  ד"  פו.  סמשנה  הלע[ש  "ר  הדברי  במפורשו,  15חצאי
ל
 לא  שקפדת  משואהנ,  ירושפ:  ש"ר  הכתבש  [רח�  הית  ביינוה,  וצ�  חואהנשד
. ד"חוו  הל  עהשגתונ  ב"אב  הברי  דלוא,  ]שמיש  תמקו�  בוצ�  חבר  דהאי
 �ש  [התוספתא  ומשנה  הליו  עמדברתס  ש"ביהש,  ד"חוו  הברי  דקיי�  לנראהו
 נראה  שמקו�  לונתוכ,  16שמיש  תמקו�  בהיינוש  ד"ר  המפרשהו]  ו"פ
 מכונהה,  ]�י  ש"רשב  ו"א  ע"  מדהנ  [צת  קפתח  נרחמה  וושבת  ישהתינוקתכ
[vestibulum]"  פות  הצרח"

, ד"חוו  הליו  עמדבר  שצמו  ענרתיקכ  ה"שאמ,  17
 ו  בכנסי�  נמי�  הי
  אבעו  טלפי  שאשה  הגו.  בלל  חהואו,  חר  אקו�  מואה
 . ד"חוו הדעת לכולו בבילה טי
 די
 אלפיכ!ו, טבילהב

 ל  עסמו!  נ!א:  "זר  נבניא  התבכ,  18ותר  יאוחרות  משובות  תשתי  בבלא
 ה  זבלא  שעומק  בהוא  שכלד,  ]ד"וו  חעל  בוא  הלאה  [ליסאל  מ"  זרב  הברתס

 

 

 .שכח
 אא למקצת לטבילהו: כתבש, אבראי מל כ.ה א"א ד"ה ע" כידושי
 קיייי""""ששששרררר' ע .15
 קו�מ  "�  איכ,  ננננ""""בבבבאאאא  השמו  בהביא  שמוכ"  רח�  היתב  "לשו
  השששש""""רררר  הדברי  בזכר  נאל .16

 .כדלהל
ו" כניסה הדרח" לכונה הה זהקשר בשרא, "שמישת
 .110' מע, ) לעיל8 ערהה(ל "נ הלפרי
ה. מ. ר דרב הל שאמרו מאהר .17
' י  סתשובה  האילוו,  ה"רנ  תשנת  בכתבה  נדדדד""""ווווווווחחחח  הל  עננננ""""בבבבאאאא  השיג  מבהג  ש"נר'  סי  בתשובהה .18

 לו  אבריו  דל  עחזרו,  ס"ר  תשנת  בכתבהד  נ"חוו  הל  עסמו!נ  ל"אב  הכריע  מבהה  ש"נר
 .א"רס תשנת בנכתבהו ש"נר' י סתשובהב
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, א"ע  רתשובת  בברתו  סהובאהו,  חציצה  ביכפת  אהמ,  מי�  המה  שכנסו  יאל
, עינ
 בא לי� מביאת לאוי ר. אחוט� הבגובה שתבי כ"ק' יע ס"מ רבתשובתו
 אוי  רמיהוו,  בראי  אשמע  משרו  ברח�ו:  תבכ]  ב"ו  ע"  סדהנ[ש  "ראה'  בתוסו
 לעול�  שבמקו�  דבוארמ,  מי�  הו  בכנס  נלפעמי�  דיו
כ,  עינ
  בי�  מביאתל
". חציצה  ב
  ליכפת  אלאו,  י�  מביאת  לאוי  ר.  אעינ
  בא  לי�  מ�  שכנס  נינוא
 פאנוע  מ"רמ  הדברי  מנסתייעו,  ד"חוו  הדעת  כהורותנ  ל"אב  הסקנת  מריה
 . ש"ראה' תוס בדבריו לקור מצא מכ
ו, 19ל"נה

 הא� טבעת נובה נחשבת כדבר שלא מקפידי� עליוהא� טבעת נובה נחשבת כדבר שלא מקפידי� עליוהא� טבעת נובה נחשבת כדבר שלא מקפידי� עליוהא� טבעת נובה נחשבת כדבר שלא מקפידי� עליו. . . . דדדד

, �  שמונחת  ה�ַבהנ בעת  טל  עקפדת  מאינה  שטע�  מא
  כדו
  לש  יודע
 לאא.  קפיד  מאינו  שיעוט  מה  זהריו,  קיומה  ברוצה  וה  ליחא  נדרבא  אלאא
 ניחת  צמניעת  לבעת  טעני
ל]  ב"צק'  יד  ס"וי[ס  "חת  הדברי  מזה  בעיי
  לישש
 כיו
  שדבריו  להסכי�ו,  ל"נה]  ד"ס'  יד  ס"וי[ק  "נובי  הברי  דהביאש,  רח�ה
'   זפירת  סשעת  בכ
ו,  טהרה  בתפסיק  שעת  בטבעת  הת  אהסיר  לצריכהש
, הסירה  לית
  נבקלותש,  �ַבה  נבעתז  ט"לפיו.  20'קפידמ  'רי  קדאיו,  קיי�נ
, קיי�נ'    זל  שהבדיקות  והרה  טפסק  הדיקת  בפני  להסירה  לאשה  הריכהצ
 .21ס"החתי ו"נוב הדעתל' קפידמ'  ליא החשבת נלפיכ!ו

 המסקנה ההלכתיתהמסקנה ההלכתיתהמסקנה ההלכתיתהמסקנה ההלכתית. . . . הההה

 יא  הריכהצ,  הסירה  לאשה  לושי  קל  כאי
  ש�ַבה  נבעתט,  דינא  לעולהה
 כבר  וטבלה  והסירה  לכחה  ש�א,  בדיעבדו.  בילתה  טוד�  קטבעת  הת  אהסירל
 סמו!  ליש  שראהנ,  לטבול  וחזור  להא  ל"א  שמקו�  בוא,  עלה  ב�  ענתהל
ע "רמ  העת  דעלו,  ל"נא  ה"רע  הרידב  במובאת  העת  דחוות  העת  דל  עדיעבדב
 חשב  ננרתיק  החלל  שדינא  לנקטוש,  זר  נאבני  הוראת  העלו,  מת  אהזרע  ופאנומ
 . ו בעכבת מציצה חאי
 וי� מביאת לאוי רפילו אהיות לרי! צאינו שמקו�כ

 חשושל,  לטבול  וחזור  לריכהצ,  עלה  ב�  ענתה  לא  לדיי
  ע�  אבלא
ס "ביה  ב.  אי�  מביאת  לִאי�ת  ְרצרי!  שסוברי�  הסיעתו  ויהודה  בנודע  הדעתל

 

 ורה  תתנה  נלא  ששו�  מטעמוו,  צמו  עלל  חאותו  בחלק  למדנו  לפאנופאנופאנופאנוע  מע  מע  מע  מ""""ממממרררר  הדברימ .19
 מקו�  בלאא,  רי!  צינו  אמי�  הביאת  לאוי  רפילוא,  גו.  הלל  חהוא  שמהו,  שרת  המלאכיל
 .פעמי� לתגלה מהיות לדרכוש

ס "חת  הסוברו,  ידה  לשעת  בהסרה  העני
  ללא  איייי""""ובובובובננננ  הלב  ע"צק'    ס�  שסססס""""תתתתחחחח  הלק  חלאו .20
 התיר  לע�ג  ט"צק'  י  ס�  שתשובתוס  ב"חת  הוסי.  העודו.  'קפידמ  'קרי  מא  לה  זמשו�ש
', קפיד  מינוא  'ספק  כפחות  לחשב  נלכ!ה,  טבעת  הת  אהוציא  לבה  רחולשה  וסכנה  דשו�מ
' י סשובהשובהשובהשובה ת ת ת תתחיתחיתחיתחיפפפפ בקיצור בבריו דהובאוו',  לועב ' הויל ד" יג�ו, רבנ
 דפיקא סויה,  ס"בביהו
 .ז"ק ט"ח ס"צק

' ל'  יד  ס"וא  י"  חואבואבואבואב  י  י  י  ילקתלקתלקתלקתחחחח  הברי  דמ!  סל  עהקלז  ש"יק'  יב  ס"  חאפודאפודאפודאפוד  ה  ה  ה  השבשבשבשבחחחחת  "וש'  עו .21
 ל אמתבטל הכלד,  ל"נא  ה"ריטב  הדעתס  ל"יה  בוא,  יעוט  מגו
כ  ,דרבנ
  מהיא  שציצה  חעני
ל
 טבעת  ביה  ה�  שהמדובר  שלאא,  וצ�  חאינוו,  עול�  למתבטל  כינו  דמי�  ישבעה  לגו.ה
', לועב  'די
  מ�  שצדד  לש  יעודו,  ופאי  ר"  עדשי�ח'  ג  לחת  אמוצאת  הרח�  הניחת  צמניעתל
 .�ַבה נטבעת ללל כומה דינו אלכ
ו
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 עשה  תא  לדועמ,  לטבול  וטבעת  הת  אקלות  בהסיר  לה  לאפשר  שכיו
ש,  הז
 ,"בולו  טילוז,  בנהרא  דשיקעתא  ביא  מאה:  "]ב"ז  ע"ז  ל"ע[  נאי  יבי  רכמאמרו,  
כ
 קו�  מכל  בכ
ו,  ו  זוזרת  חבילה  טל  עבר!  תאל,  יהומ.  תטבול  וחזור  תלכ
ו
 ,22מחמירי�  הדעת  לוששי�  חאנו  ופוסקי�  התחלוק  מיש  ששו�  מטובלת  וחוזרתש
 טבול  לאשה  לורה  יא�ש,  מורה  הושש  חא�ו.  23רכה  בלא  בטובלת  ווזרתח
 .24ברכה בטבול לה להורות לשאיר, טבילה באשה הזלזלת, רכה בלאב

 נקיי�נקיי�נקיי�נקיי�' ' ' ' טבעת נובה בהפסק טהרה ובדיקות זטבעת נובה בהפסק טהרה ובדיקות זטבעת נובה בהפסק טהרה ובדיקות זטבעת נובה בהפסק טהרה ובדיקות ז. . . . וווו

 תא  הסיר  לריכה  צכתחילהל,  קיי�נ'  ז  והרה  טפסק  הל  שבדיקות  הלעני
ו
 להחזירה  וטבעת  הת  אהסיר  לה  לשה  קא�ו.  לו  אדיקות  בשיית  עוד�  קטבעתה
 תקלקל  שוא,  גישותה  רחמתמ,  נקיי�ה'  ז  מו�  יכל  בלאחריה  ובדיקה  הוד�ק
 הרה  טפסק  הדיקת  בצור!  לפחות  הכל  לטבעת  הת  אסירת,  כ!  בצמה  עתא
 אשר  כעשות  לוכל  תבדיקות  השארו,  נקיי�  הבעת  שלש'    זיו�ו'    או�  יבדיקתו
 שכחה  ששה  אעני
ל]  ה"נק'  יד  ס"וי  [בי  צרת  ה"וש'  עו.  25פני�  בטבעתה
 טבעת  ה�  עטבלהו,  ריו
  המניעתל  ∗]cervical cap[  גומי  הכסה  מבעת  טהוציאל
 פסיקת,  חו�  למכסה  הת  אהוציאה  שחרי  אעכשיוש,  ל"פ  ז"גרצ  האמרו,  פני�ב
 יה  ההמכסה  שמאחר  שחוש  לש  ייכ,  טהר  תאחר  וקיי�נ'    זתספור  וטהרהב
 ד�  הציאת  ייכב  עהמכסה  ששש  חיש  שכיו
מ,  קיי�נ'    זשיב  חא  למאש,  פני�ב
 . ל" זבריו דלוא, הרה טא לעדיי
 שאפשרו, חו�ל

. �ַבה  נטבעתל  ל"פ  ז"גרצ  הו  בד
  שגומי  הכסה  מדמות  לאי
  שנראהו
 לולה  חהיא  ש�ַבה  נבעתכ  ט"שאמ,  ד�  הזילת  נעכב  לרכו  דגומי  הכסהמ,  דאח
תפקידו  לחסו�  את  תעלת  צואר   מכסהה,  עודו.  )הבא'  ראה  תמונה  בעמ(גמרי  ל

 

 עני
ג  ל"כח  ס"צק'  יס,  פורניה  ציטול  לכחה  שעני
א  ל"ק  כ"  ס�  שזזזז""""טטטטכ  ו"ח  ס"צק'  י  סגו
כ .22
 א  לעני
ו  ל"כח  ס"צק'  יס,  ו"ק  נ"  סח�ל,  שמלהשמלהשמלהשמלה  ו  ו  ו  וח�ח�ח�ח�לללל'  ע,  לוש  לרכה  דאי
  שאשה  בבעתט
. עודו,  טבילה  הר!  דעני
ה  ל"לח  ס"צק'  יס,  הודההודההודההודה  י  י  י  יח�ח�ח�ח�  ל  ל  ל  ליתיתיתיתבבבב'  ע,  ס"ביה  בבילה  טוד�ק  דקהב
 .'ק ב"ד ס"צק' י סשובהשובהשובהשובה ת ת ת תתחיתחיתחיתחיפפפפע "עו

 גו
כ,  ומרא  חיזו  אפני  מטובלת  ווזרתכ  ח"אח  וכשטבלהו:  א"ס'  ר'  י  סשלח
שלח
שלח
שלח
  ה  ה  ה  הרו!רו!רו!רו!עעעע'  ע .23
ק "  סח�ל,  ח"צק'  י  סשמלהשמלהשמלהשמלה  ו  ו  ו  וח�ח�ח�ח�ללללכ  "כו,  רכה  בלא  בובלתט,  ב"כיו  ופור
  ציטול  לשכחהש
 .ד"ע' י סו.ד ס"ו ימואלמואלמואלמואל ש ש ש שאילותאילותאילותאילותששששת "וש,  ז"טק

ת "שול ב" זלובלי
 מכה
 הדוק צבינו רעת דא
 כצר. לישו, א"ל' יא ס"  חביעיביעיביעיביעי  ר  ר  ר  רורורורורדדדדת  "וש'  ע .24
 .ומרא חשו� מבילה טל עפילו אבר! לישש' ק ב"ט ס"י' יב ס" חביביביבי צ צ צ צפארתפארתפארתפארתתתתת

 קוראו,  כאב  הרוב  מהבדיק  הליה  עקשה  שאשהט  ב"כק'  יד  ס"ו  ינינא  תיהודהיהודהיהודהיהודה  ב  ב  ב  בודעודעודעודעננננ'  ע .25
 ק  רהוא  שדאי  ו–  כתחילה  לדבר  הצרכתה  "נקיי�ה'  ז  מו�  יכל  בבדיקה  החובתי  ל"נובה
 ישו:  "הקל  לחר  אע�י  ט"נוב  הוסי.  העודו.  זרו  גא  לער  צבמקו�ו,  "עלמא  ברבנ
  דומראח
 אשר  כהקלכ  ל"ח  אנצטר!ו,  �  דתוציא  וגלע  תהמכה  שגרמו  יבדיקות  הובי  ר"ע  שחושל
 דברי  שא.ש,  הוסי.  לישו".  ו  זולא  קידי  לבוא  ללא  שדי.  עותרי,  מכהב  תלות  ל�  דמצאת
' זו'    איו�ט  ו"פס  הבדיקת  בקל  הלכ
ש,  נרתיק  בכה  מחמת  מבא  הדול  גכאב  במורי�י  א"נובה
 שאר  בודקת  בהריש,  פי  טדי.  עא
כ,  לבד  בינוח  קעשה  תימי�  הבשארו,  נקיי�  השבעתמ
 .הל
 לוד עראהו. קינוח מלו אתדיקו בדיפותע, פני� בהטבעת שא.ו, פני� במי�י

∗     
  כולל 127"126'  עח  עמ"  עזאסיאאסיאאסיאאסיא  ראה  diaphragm  לבי
  cervical capעל  ההבדל  בי
 . העור!"" . 2'  ותרשי� מ ס1'  תרשי� מס
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 .הוא  מונע  את  הד�  מלצאת,  ולכ
  כמו  שהוא  מונע  את  הזרע  מלהכנס,  הרח�
, עוד  ו.איננה  מונעת  את  יציאת  הד�  מתעלת  הצואר  היא  ש�ַבה  נבעתכ  ט"שאמ
 פני�  בבדיקה  לעד  הוכנס  מאשר  כמקומה  מהזזה  לקלות  ביתנת  נ�ַבה  נבעתט
 . ל"נ הגומי הכסהמכ "שאמ, נרתיקה

] קיי�נ'  זט  ו"פסה  [בדיקות  הל  כשתה  ע�א,  יעבד  דעני
ל,  לכ!ה
, הקל  לצדד  לשי,  עלה  ב�  ענתה  לכברו,  !  כבלה  טג�ו,  פני�  בשהטבעתכ
 כה  רבעת  טיאה,  רח�  הניחת  צמניעת  לטבעת  כלאש,  �ַבה  נטבעת  שמשו�ו
 זההזי  שודאי  לרובק,  נרתיק  הפני�  בדיקה  באשה  השתה  עכאשרו,  גמישהו
   .26בדיקה הד על עולה עיהה, � ד�  שיה הא�ו, מקומה מטבעת התא

  NuvaRing –    ''''נובהנובהנובהנובה''''טבעת טבעת טבעת טבעת 

 

 דדי  צל  כא
  כש  ידיי
ע,  בדיקה  העת  במקומה  מטבעת  הזה  זלא  שומר  למצי  ת�  אאפילוו .26
 סמו!  לישש'  י'  יד  ס"ו  יוס.וס.וס.וס.  י  י  י  יכרו
כרו
כרו
כרו
זזזזת  "ו  שאה  ר,רח�  הניחת  צמניעת  לטבעת  בנאמרו  שהתרה
, טבעת  החת  ת�  דיש  שיעותא  רהחזיק  לאי
ו,  מי�י'  ו  מותר  יואות  ראינ
  ששי�  נוב  רלע
 עתד,  עודו.  וס.  יזכרו
  הדעת  לסכימוה,  בי�  רוסקי�  פעודו'  ד'  יד  ס"וי        מחמחמחמח  ש  ש  ש  שורורורוראאאאת  "בשוו
 �ו  ג"מ'  יד  ס"ו  יקקקק""""וביוביוביוביננננ  הלדעתו,  בעלה  לבסדקי�  וחורי�  בבדיקה  בור!  צאי
  שדדדד""""אבאבאבאבררררה
 ואה  ראינה  שוחזקה  הא�ש'  דו'  ק  ג"ה  ס"נר'  יד  ס"וינ  נ  נ  נ  """"בבבבאאאא'  עו,  
  כוברי�  ס����""""מבמבמבמבררררה  ו....""""ייייררררה
 וד  עהואו,  חמירו  השראל  יבנות  דחומרא  מקר,  דאורייתא  מימורצ  ש"אי  דמי�י'  ז  מותרי
ק "ב  ס"נר'  י  ס�נ  ש"אבכ  ה"כו,  ל"נד  ה"ראב  העת  דל  עסמו!  לשי,  נהגא  מקר,  דרבנ
  מחותפ
 פני�  בבות  רדיקות  בא
  כעשו  נריה,  עודו.  הורות  לגיל  רכ
ה  ש"ק  כ"ג  ס"נר'  י  סש�ו'  ב
 דדי  צלא  כ"חזו  הס.ד  א"ק  כ"  סש�א  ו"ק  כ"ב  ס"צ'  י  סאאאא""""זוזוזוזוחחחח'  ע,  מעיי
  התימת  סנתבררהו
 .ש"יעוי ורח� הניחת צמניעת לטבעת בנאמרו שהיתרה
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∗∗∗∗בטבעת נובהבטבעת נובהבטבעת נובהבטבעת נובהדימו� בעת שימוש דימו� בעת שימוש דימו� בעת שימוש דימו� בעת שימוש 
  

 :שאלה

המחזור  שלי   ,לאחרונה  התחלתי  להשתמש  בטבעת  בשם  נובורינג  למניעה

 .כ אך במסגרת הימים הנקיים גיליתי דימום בגודל שעועית"סדיר בדר

 ?בצע הפסק טהרה שובהאם עליי ל

:ר מרדכי הלפרין"תשובת הרב ד
∗∗∗∗∗∗∗∗

  

, מ"היא  טבעת  עשויה  חומר  פלסטי  בקוטר  של  כחמישה  ס  NuvaRing .א

ומפרישה  באופן  רציף  הורמונים  מונעי  ביוץ  בדומה  לגלולות  גמישה,  דקה

 .למניעת הריון

הטבעת  מאבדת  את  יעילותה  אם  היא  נמצאת  מחוץ  לנרתיק  במשך  יותר 

 .אך אין מניעה מלהוציאה לזמן קצר מאד, משלש שעות

 לנקותה  משרידי,  מבחינה  הלכתית  חובה  להוציאה  לפני  בדיקת  הפסק  טהרה

כמו  כן  ראוי   .ולהחזירה  למקומה  מייד  אחרי  הבדיקה,  דימום  שדבוקים  בה

נקיים  ולהחזירה  מיד  אחרי '  להוציאה  מהנרתיק  לפני  כל  בדיקה  בז

 .הבדיקה

 .  ולא  לשכוח  להחזירה  מייד  אחרי  הטבילה,סמוך  לטבילה  חייבים  להוציאה

 . מן הראוי לשאול שאלת חכם– אם שכחה וטבלה עם הטבעת, בדיעבד

, קצח'  סי,  חלק  יורה  דעה,  יעויין  בנשמת  אברהם  כרך  שני,  לגבי  דיני  חציצה

 .ז אויערבאך" שם בשם הגרש127וראו בהערה . 1-2ק יב פסקאות "ס

  והידועה  יותר  בשם 2סקה  בניגוד  לטבעת  בפרוזדור  המוזכרת  שם  בפ

רינג -טבעת  הנובה,  ואשר  אמורה  להמצא  בנרתיק  זמן  ממושך "פסרי"

 .הבדל בעל משמעות הלכתית ברורה,  יום21רק  נועדה להישאר בנרתיק

נמצא  בנשמת ,  דיון  מורחב  יותר  בחלק  מהסוגיות  הנוגעות  לדיני  חציצה

ראה ,  קייםלעניין  בדיקות  הפסק  ושבעה  נ  .ק  א"ס,  קצח'  סי,  אברהם  שם

 ).קיט-קיח' עמ(, ק ב"ס, קצו' נשמת אברהם שם סי

חשוב  לדעת  שדינם  כמו ,  רינג-בנובה לגבי  דימומים  וכתמים  הקשורים .ב

בדימום  או  כתם  המחייב  הפסק  לכן  אם  מדובר.  דימומים  וכתמים  רגילים

 .הדין כאן יהיה זהה ותצטרכי להפסיק בטהרה, טהרה

 

. )4086'  ת  מס"שו(זינגר  ת  הבינלאומי  לרפואה  והלכה  של  מכו
  של"מתו!  פרוייקט  השו  ∗
 ).ב"תשס (64"59' עמ, ע"על הפרוייקט ראה אסיא סט

 .11/11/2007התשובה נשלחה לשואל בתארי!   ∗∗


