בס"ד ,כ"ו באדר תש"ף
22.3.2020
לכבוד
נשות יישובי גוש עציון,
שלום!
קיבלתי פניות רבות מנשים לגבי רמת הבטיחות של הטבילה בעת הזאת .הדברים התחדדו לאחר
שאישה חולה טבלה (ללא ידיעתה) במקווה באפרת .אני גם מודע למכתב שפורסם שחתומות עליו
שתי רבניות שאחת מהן רופאה.
אני כותב להלן את מה שאני מבין לנכון ואמיתי בעת הזאת .שוחחתי ארוכות על תברואת
המקוואות עם נציגת משרד הבריאות ומה שאני כותב להלן מבוסס בין השאר על שיחות אלו.


אישה שמרגישה חרדה עקב הצורך ללכת למקווה – אינה חייבת בטבילה .חייה ושלום
נפשה וגופה קודמים לכל .מבחינה הלכתית ,היא כמובן תישאר במצב האסור עד לטבילה
הבאה .ביחד עם זה אנסה להסביר כמי שמופקד על מקוואות גוש עציון למה לענ"ד
הטבילה במקווה בטוחה ברמת סבירות גבוהה.



בלניות גוש עציון תודרכו יותר מפעם אחת לגבי התחזוקה והתברואה הנכונה של
המקווה ,הרבה לפני התפרצות הקורונה וכמובן לאור המצב המיוחד.



לכל בלנית יש את האמצעים ואת הידע על מנת לתחזק את המקווה בצורה בטוחה
לטבילה על פי הנחיות משרד הבריאות.



בכל מקרה של פער בידע או בציוד ,אנו משתדלים להשלים מיד את הדרוש.



לא אהסס לסגור מקווה במקרה שלא אהיה משוכנע שהוא בטוח לטבילה.



הבלניות ,מנהל התחזוקה של המקוואות ואני עובדים יום ולילה על מנת שתוכלו לטבול
ללא חשש בריאותי כל השנה ובמיוחד בעת הזאת.



מקוואות גוש עציון באופן רציף כל השנה מפוקחות על ידי משרד הבריאות באמצעות
מעבדה פרטית בלתי תלויה שבודקת את רמת נקיון המים אחת לחודש .אני מקבל דו"ח
מבדיקה זו ועותק נשלח למשרד הבריאות .אכן לפעמים שיש הערות מעטות ואנו פועלים
מיד לתקן את המצב וליידע את הבלניות .אין צורך לומר שהניטור והבדיקה בעת הזאת
נעשות בהרבה יותר הקפדה גם על ידי הבלניות ,מנהל התחזוקה והמעבדה.



ביחס למקרה באפרת :כל אחד מאיתנו שהולך לקניות במכולת ,ברמי לוי ,או בבית
מרקחת עלול למצוא את עצמו בחובת בידוד אם הוא היה במשך  15דקות בקירבת אדם

שהתברר שהיה חולה קורונה (לפי הוראות משרד הבריאות) .במקווה באפרת ,ההנחיות
חייבו רק את הנשים שהיו במקווה באותו זמן של חולת הקורונה להיכנס לבידוד ולא למי
שטבלו אחריה .אמנם על מנת ללכת לחומרא המליצו לשאר הנשים של אותו ערב גם
להיכנס לבידוד .כל אחת עשתה את חשבון נפשה אם זה נוגע אליה .במילים אחרות,
מקווה הוא כמו כל מקום אחר מחוץ לבית ואם נחשפתן לחולה בכל מקום אחר ,תהיו
חייבות להיות בבידוד – כך גם המקווה.


כמובן ,איננו יכולים לדעת אם כל אישה היא נשאית או לא עד שתחלה ח"ו או תיבדק.
אכן ,יש סיכון בכל יציאה מהבית ,גם למקווה ,וכל אישה צריכה לעשות את החשבון
שלה.



הבלניות קיבלו הנחייה לשאול כל אישה הבאה למקווה אם היא לא בקבוצת סיכון ואם
היא לא חייבת בבידוד ,על מנת לוודא שהמקווה יהיה מקום סטרילי לכולן.



אני ממליץ מאד להיכנס לאתר יועצות ההלכה של "נשמת" ולקרוא שם את כל המידע
בנושא טהרת המשפחה וקורונה.



וכמה מילים לאחריות שלכן וכל אחד מאיתנו:
 oאסור באיסור מוחלט לחייבת בידוד לטבול ,לא במקווה ולא במעיין.
 oנא עשו כמיטב יכולתכן להתכונן בבית .מי שלא יכולה ,יכולה להתכונן בנחת
במקווה .חדרי ההכנה נקיים ומחוטאים בין אישה לאישה.
 oתאמו הגעה מדורגת למקווה מול הבלנית.
 oהביאו איתכן את המגבת האישית שלכן למקווה.



ביישובים השונים יועצות הלכה ורבנים שניתן להתייעץ איתם .כולם שמחים לענות.



הטלפון שלי גלוי לכל והוא 052-4317477 :וניתן לשלוח הודעות ווטסאפ או להתקשר .אני
בעומס בלתי רגיל אבל אני מבטיח לחזור לכולן בהקדם האפשרי.

בברכת בריאות ,טהרה ונחת לכן ולמשפחותיכן!
בכבוד רב,

הרב רפי אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית
גוש עציון

