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מכתב בדבר הטבילה במקווה נשים
לנשות גוש עציון,
שלום!
התקופה הנוכחית היא מאתגרת עבור כולנו ,בין השאר כי אנו מוצאים את עצמנו באי-וודאות
ואי-ידיעה לגבי האיום ומה עומד לפנינו.
אני בא במכתב זה לנסות להבהיר את התמונה לגבי שימוש במקוואות נשים.
אני בקשר יומיומי עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ,במשרד לשירותי דת ובמועצה
האזורית.
המועצה הדתית והבלניות פועלים בדיוק לפי ההנחיות שלהם כיון שהם המומחים לדבר ואין לנו
את הידע המקצועי כדי להחליט על דעת עצמנו.
לפי כל הבירורים שלי ,אפשר לטבול בצורה בטוחה במקווה הנשים כיון שהוא עובר ניקוי וחיטוי
כל הזמן על ידי טבליות הכלור והמסננים במים.
אנחנו מנטרים את רמת חיטוי המים כל הזמן ואף אנו מקפידים על בדיקת המים וחיטויו ביתר
שאת ,על אף שזה קורה ברגיל כל השנה .הבלניות הונחו לנקות באופן מיוחד את המעקות ואת
הידיות או כל משטח אחר שבא במגע ישיר עם גוף האישה בין טבילה לטבילה ובין אישה לאישה.
לכן ,יכולה אישה בריאה להגיע למקווה כרגיל ולטבול בשקט.
ביחד עם זה ,על מנת להדר ולהסיר כל חשש ,מי שנוח לה ויכולה ,מומלץ לעשות את ההכנות
בבית.
אין צורך לומר שמי שחייבת בבידוד אסור לה להגיע למקווה .כמו כן ,אישה שהיא חולה בכל
מחלה שעלול להיות קשור לווירוס הקורונה ,אסורה להגיע לטבילה.
במידת האפשר ,יש עדיפות לתאם שעת הגעה עם הבלנית על מנת לווסת את עומסי ההמתנה.
במידה ונוצר תור המתנה לטבילה ,יש להקפיד על הוראות משרד הבריאות לשמירת מרחק

של  2מטר בין אישה לאישה.
בשאלות לגבי טבילה או כל דבר אחר ,מומלץ לפנות לרבני היישובים ,ליועצות ההלכה שיש
ביישובים רבים ,לקו החם של נשמת בטלפון 02-640-4343 :או כמובן אלינו למועצה הדתית
בטלפון 02-9939918 :או באמצעות מוקד המועצה .106
אני ממליץ מאד להיכנס לאתר של נשמת ולקרוא את מה שהם כתבו על טבילה וקורונה בכתובת:
https://www.yoatzot.org/health-and-halacha/corona-and-halacha-hebrew/

בנוסף ,להלן דברים שכתבה יועצת ההלכה ,חני פרנק:
בס"ד אדר ה'תש"פ
כותבת לאור שאלות רבות שקיבלתי בשבועות האחרונים:
כידוע ,מצוות הטבילה היא מצווה חשובה מאוד ,וראוי לכל אישה להשתדל לקיימה
בזמנה במקווה טהרה כשר.
עם זאת ,נושא טבילת נשים במקוואות והשירות הניתן בו בימים מורכבים אלו הפך
להיות אבן שואבת לשאלות ותשובות לנשים הנצרכות לשירות זה.
בהתאם לפניות שהתקבלו ,להלן חידוד הנחיות ,בהתאם למידע שהתקבל ממשרד
הבריאות:
 . 1ככלל ,חל איסור כניסה למקווה וטבילה לנשים הנמצאות בבידוד (כפי שאסור להן
להגיע למקומות אחרים) ,ולכן רק עם תום תקופת הבידוד רשאית הטובלת להגיע
למקווה.
 . 2גם יציאת האישה לטבילה בים אינה אפשרית במצב זה ,כיון שבכך היא עוברת על
איסור היציאה מהבית .במצבים מורכבים ושאלות פרטניות ניתן כתמיד להיות בקשר
אישי עם יועצות ההלכה ורבני הקהילות.
 . 3חשוב לציין כי ממשרד הבריאות נמסר כי הנגיף אינו עובר במים מטופלים ,כלומר
ככל שהמים נמצאים בטיפול בהתאם להוראות ולתקנות הקיימות מבחינת היגיינה,
חיטוי בכלור וכל הנדרש בכפוף לתקנות ,הרי שאין בעיה .לכן חידדו במשרד לשירותי
הדת שוב את הוראות החיטוי וההגיינה לכל המקוואות ,ואין מניעה מצד הטובלות
שאינן בבידוד להגיע למקווה הטהרה ולטבול כרגיל.
 . 4לנשים שבכל זאת חוששות ,אפשר להפחית את הסיכון על ידי הכנה לטבילה בבית.
אפשר להביא מטלית ואקנומיקה או משהו עם אלכוהול ולנקות משטחים שהטובלת
תשתמש בהם לפני השימוש.

 .5נשים מדו כאות חיסון או חולות במחלות אחרות ,כדאי שיתייעצו עם רופאה יראת
שמים ועם יועצת הלכה או רב לפני הגעתן למקווה.
 . 6ככלל ,ישנן כמה בעיות הלכתיות עם טבילה בים או במעיין .במיוחד כאשר הים
סוער ,עלולה להיות בכך סכנה .לכן אין להמליץ על החלפת הטבילה במקווה הכשר
והמחוטא כראוי ,בחלופות טבילה בטבע.
בכל שאלות והתלבטויות נוספות ניתן לפנות ליועצות ההלכה בקו הפתוח של מדרשת
נשמת ( ,) 026404343ובאמצעות אתר האינטרנט ,בו התפרסמו גם הנחיות להתמודדות
עם שמירת טהרת המשפחה בצל מגפת הקורונה.
בתפילה לבריאות טובה לכל ישראל ולעולם כולו.
חני

תפילותנו נשואות לכלל עמי הועלם ובפרט לחולי עם ישראל שה' ישמרם וירפאם
"כי אני ד' רופאך".
בברכה טהרה,
הרב רפי אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית
גוש עציון

