
שאלת רב
רקע

מופרשותוהנרתיקהרחםמןלבעלה.האשהאתאוסרתמהנרתיקהיוצאתהפרשהכללא
מבעיותנובעותוחלקןתקינות,ההפרשותמןחלקשונים.ובצבעיםשוניםמסוגיםהפרשות

האשהאתאוסרהרחםמןהיוצאדםרקההלכהלפיוכד'.זיהומיםפטריות,כגוןבריאותיות,
לבעלה.

ההפרשהכאשרלא.אולבעלההאשהאתאוסרתההפרשההאםברורשבהםמצביםישנם
בצבעההפרשהכאשרזאתלעומתכדם,בוודאותאותהלזהותניתןשחוראואדוםבצבע

שקוף, לבן או צהוב בהיר - ברור לנו שלא מדובר בדם.
מתעוררשלגביהםהשונים,לגווניוחוםעדכההמצהוברבים,בינייםגווניישנםזאתעם

ספק.
הבקילרבלפנותהזוגבניעלספק,המעוררגווןבעלתהפרשהרואהשהאשהבמקרה
אוסרתהיאהאםשיכריעמנתעלשנמצאה,ההפרשהאתלוולהראותאלובענייניםבפסיקה

את האשה לבעלה או לא.
בוהשתמשהשהאשהבדיקהבדעלשהופיעהלהפרשהביחסמתעוררתהשאלהלעיתים

תחתוןבגדעלשהופיעהלהפרשהביחסולעיתיםנקיים,שבעהאוהטהרההפסקבבדיקות
של האשה, תחתונית, פד או נייר טואלט.

חשיבות הפִניה לרב
להיותעלולההפנִיהרגשית.מבחינהפשוטהאינהאלובתחומיםלרבהפנִיהרביםזוגותאצל

לצורך להיחשף לפני רופא.מלווה בתחושה של חשיפה לאדם זר בתחום אינטימי, בדומה
עם זאת חשוב להבין -

רב.עםבהתייעצותרבותפעמיםכרוכהכראוי,המשפחהטהרתהלכותשמירת.1
מיוחדת,מומחיותדורשתהספקבמצבישההכרעהמשוםהכרחיתהרבאלהפנִיה

כדיןשלאעצמםעללהקלאוהזוגבניאתלהביאעלולההרבאלמפנִיהוההימנעות
חמורבאיסורמוטעיתשהקלהכשםצורך.בהשאיןלהחמרהאוחמורים,באיסורים

אותםולהביאהזוג,בניעללהכבידעלולהמיותרתהחמרהגםכךשלילית,היא
למצבי מתח מיותרים ולמכשול.

מסוגבשאלותמורגלהרבמאוד.מקובלתנורמההיאאלובנושאיםהרבאלהפנִיה.2
זה, והמענה עליהם הוא חלק בלתי נפרד מתפקידו.

מקצועכבעלבשאלהטרודהרבהרב,אלמגיעהאלובנושאיםששאלהבשעה
הטרוד בעבודתו.



כאשרגםמקצועית,רפואיתכשאלהבפניוהעומדתלשאלהשמתייחסלרופאבדומה
כשאלההשאלהאלמתייחסהרבגם-המטופלשלהיחשפותמצריךבשאלההדיון

המורכבת.הלכתית מקצועית, מתוך גישה עניינית, ומתוך הבנה למציאות

צורת הפניה אל הרב
מבוא
עלמוחלטתשמירהתוךאלובנושאיםהרבאללפניהאפשרויותשישנןלדעתחשוב

מפנִיהיימנעושלאהיאהזוגלבניההמלצהזאתעםבהמשך),שיפורט(כפיהפונהאנונימיות
גלויה לרב גם בשאלות אלו.

הואהרבעםגלויושמפגשהחיים,עלמקילההרבאלשהפנִיהמתברררביםבמקרים
מאפשרתשהיאמשוםגםחשובההרבאלישירהפניההמשפחה.לחייותורםמרומם

הרוחני,המצבעםהיכרותמתוךבפניוהעומדתהשאלהאלהרבשליותרמדויקתהתייחסות
הנפשי והמשפחתי של הפונה.

כלפיוחשיםשהםאלו,בהלכותבקישהוארבמגוריהםמקוםבסביבתלמצואכדאיזוגלכל
הרבנית,הרב,אשתאללפנותגםניתןכללבדרךבשאלותיהם.אליולפנותלהםונוחאמון,

אשר תעביר את השאלה לבעלה ודרכה גם לקבל את התשובה.
והסביבהמלאכימקרייתשוניםרבניםשלטלפוןמספרילמצואתוכלושבידיכםבערכה

המוסמכים לעסוק בתחום, ויכולים לתת מענה לשאלותיכם.

כיצד שואלים
לרבלמסורחשובמדויקמענהלהולתתכראויהשאלהאתלנתחיוכלשהרבמנתעל

את המידע הבא:
האם המראה המסופק הופיע בבדיקה פנימית או בקינוח חיצוני..1
לציין(חשובנקייםבשבעהבדיקה/דחוקמוך/טהרההפסק-מדוברבדיקהבאיזו.2

/ בדיקה בזמן אחר.מאיזה יום בשבעה נקיים)
הייתה ההרגשה.האם המראה המסופק הופיע אחרי הרגשה גופנית כלשהי ומה.3
נתונים רפואיים.4

האם היו כאבים בזמן הבדיקה.✔
האם האשה בהיריון / לאחר לידה / מניקה / כלה סמוך לנישואין.✔
האם יש לה פצע או חשד לפצע בנרתיק או ברחם.✔
פעילותעללהשפיעהעשויותאחרותתרופותאוגלולותנוטלתהיאהאם✔

הרחם / משתמשת באמצעי מניעה אחר.
האם היא הייתה אצל רופאת נשים לפני ראיית הדם.✔



מטחוריםשסובלת(כגוןהנרתיקמלבדלדםאחרמקורלהיותיכוללדעתההאם✔

.וכד')
לזמןסמוך/שתןמתןלאחר/יחסיםלקיוםסמוכההייתההדםראייתהאם.5

שהמחזור אמור להופיע.
מראה מסוג זה.האם מדובר בתופעה חוזרת או שזו הפעם הראשונה שהיא רואה.6

עיתוי השאלה ואופן שמירת בדי הבדיקה
הרבאתלשאולחובהאין,וכד')למקווהללכת(האםלשאלהמיידיתמעשיתמשמעותאיןכאשר

ימים לפי נוחות השואל.מיד עם הופעת ההפרשה, ניתן לדחות את השאלה אפילו במספר
מעטפהאושקיתבתוךלשמורניתןוכד',התחתוניתהתחתון,הבגדהבדיקה,בדיאת

סגורה, וכך למסור אותם לרב.
בדיקהבדכלשלבפינהלסמןמומלץמסופק,מראהעםבדיקהבדיכמהישהזוגלבניאם

ממתי הוא, אולם אין לסמן בעט אדום.

שאלת מספר רבנים על אותו מראה מסופק
לרבלפנותלהםאסוראסור,המסופקשהמראהקבעוהואפוסקרבשאלוהזוגשבנילאחר

אחר כדי שיתיר להם את המראה.
והםבמקרה,נוספיםפרטיםשנודעואוכראוי,אותםהביןלאהראשוןשהרבחוששיםהםאם

הרבפסיקתעלהשנילרבלספרעליהם-זמיןאינוהראשוןשהרבמשוםאחרלרבפונים
הקודם.

פִניה אל הרב בעילום שם
הזוגבניאםאמנםהזה.הסוגמןבשאלותגםגלויהבצורההרבאללפנותמומלץכאמור,

מעוניינים בכך, ניתן לשאול שאלות גם בעילום שם.
תוךזהמסוגלשאלותתשובהלקבלהמאפשרתשאלותתיבתמלאכיבקריתהוצבהכךלשם

מזהה.פרטכלבמסירתצורךללאשעות24
ומס'המקרהפרטיאתאליוומצרףסגורהמעטפהבתוךהמסופקהמראהאתמניחהשואל

פלאפון זמין למענה ולבירור פרטים נוספים במידת הצורך.



במרכזמיכאל""אופטיקההחנותשלהקדמילפתחשמימיןהקירעלמוצבתהתיבה
עליהומופיעות,1בזק)שלהשירותארוןמעלהלפרין,אופטיקה(מאחורימלאכיקרית

ההנחיות הבאות:

בודקת טהרה
לבדיקותביחסלספקותהגורםהרחםבצוואראובנרתיקפצעיששלאשהחששישכאשר
אתיפנהשהרביתכןמסופקות,חיצוניותלהפרשותאוהטהרה,תהליךבמשךעושהשהיא

האשה לבדיקה אצל "בודקת טהרה".
מיוחדתהכשרהעברהובנוסףכמיילדת,אוכאחותשהוסמכהאשההיאהטהרהבודקת

רופאתידיעלהנעשיתלבדיקהבדומהפנימיתבדיקההאשהאתלבדוקלההמאפשרת
מקורותלאתרהרחם,צווארואתהנרתיקאתלבחוןהטהרהבודקתיכולהזובבדיקהנשים.

נקייםבשבעהבדיקהאוטהרההפסקבדיקתבביצועולסייעוכד'),(פצעלדימוםאפשריים
כלל בתשלום סמלי.כאשר הדבר נצרך. הבדיקה אצל בודקת הטהרה כרוכה בדרך

ועםממצאיה,אתתרשוםשבומסודרטופסתמלאהטהרהבודקתהבדיקה,ביצועלאחר
הטופס הזה תחזור האשה אל הרב לקבלת הפסיקה ההלכתית.

מלאכיבקרייתהפועלותהטהרהבודקותשלפרטיהןאתלמצואתוכלושבידיכםבערכה
והסביבה.

להניחשנוחכךפסג',בתוךנמצאתהתיבהמוצבתשלידהלחנותהכניסהמרכזי,במקוםשמדוברלמרות1
בתיבה שאלה בלי להיראות.


