
 טכניים ומונחיםת הגדרוב.

 לכך הכשרים מים של טבילהבריכתמקוה

 כלי באמצעות שלא במקוה או ב"אוצר" שנאגרו גשם,מי גשמיםמי
 אדם. ידי תפיסתאו

 בזוחלין אף המטהר ונמשך, ההולך טבעי מעייןמי מעייןמי

 אדם ידי או כלי באמצעות שנאגרומים שאוביםסיט

 מים ולהכשרת לטבילה הדרושה המינימלית המיםכמות סאהארבעים
 הלכ- "יסודות להלן עי' ליטר, ל-1,000 השווהשאובין
תיים".

 המקוה להכשרת המשמשים גשמים, מי לאגירתמקוםאוצר

 ה"אוצר" או ה"מקוה" מתוך מיםנזילתזחילה

 מכונסים. למים בקרקעשקעאשבורן

 כניסתם לפני מקוה, או ל"אוצר" שאובים מיםהעברתהמשכה
 לבלוע" "הראויים רזה ביטון או קרקע תעלת דרךאליהם,

 לפחות. ס"מ( )30 טפחים 3 באורך)לחלחול(

 המים אספקת מרשת שנתמלא המקוה, מי בין מגעיצירתהשקה
 שב"אוצר". הגשמים מי לביןהעירונית,

 העירונית המים אספקת מרשת הבאים מים,הכנסתזריעה
 ה"אוצר". לתוך המשכה(,)לאחר

 המים, טומאה. לקבל ראוי ולכן קיבול, בית לו שישכליכלי
 לצרכי פסולים )"לדעת"(, הבעלים ברצון בושעברו

המקוה.

 מקבלים קיבול, בית להם שאין אף שעל מתכת,כלי מתכת כליפשוטי
 למקוה, ישירות המים את דרכם להעביר איןטומאה.

 "המשכה". דרךאלא

 ס"מ. 6-5 בקוטר והוא ההשקה נקב שיעור הנודשפופרת



 הלכתיים יסודותג.()

 הטמאים כל יטהר, ואח"כ מקוה במי הטמא שיטבול התורה מן עשהמצורו ה"א. פ"א מקואות רמב"ם,
 1. בקרקע הנקוים במים בטבילה אלא טהרה להםאין יו"ד שו"ע הט"ז. פי"א ביאה איסורי2רמב"ם
 ה"נ פי'" ביאה איסייי3צה:ךגגז"ם וקדשיו למקדש הנוגעים אלה הזה. בזמן נוהגים וטהרה טומאה דיני כללא א.רא,

 הלכות נוהגות אחרים רבים בדינים מאידך בימינו. נוהגים אינה(יעיד'
- עתה גם למעשהטהרה פי"ז אסורות מאכלות רמב"ם ב. עה, זרה4עבודה  טבילה לאחר אלא לבעלה נטהרת אינה נדה אשה 
 סעודה כלי ; 3 נדה לטבילת הכשר בקוקוה טבילה צריכים גרים ; 2במקוה א. קכא, א, קכ, יו"ד שו"עה"ג.

 ונבילה סוגי כל 4. במקוה טבילה טעונים מגוי הנקנים זכוכית אך ורתכתשל ד. ס"ק שם ברורה ומשנה א פח, או"ח ש"ע5
 התורה, מן שאינה בטבילה הנוהגים גם יש אולם התורה. מן הםאלה ב. סעיף א סי' משה תירת6זכרי

 מנהג כן כמו 5 ובתפילה בתורה לעסוק ורוצה קרי טומאת הנטמאכגק פט"ז אוכלים טומאת רמב"ם טז"ב. ~:ש"אהששונ'ה8
 רבים 6. בלבד שבתות בערבי שטובלים ויש יום, בכל לטבול הואחסידיםה"י.

 לטבול מצוה 8. רגלים בערבי אף ואחרים 7 השנה ראש בערב לטבולנוהגיכ( ד. תרו, או"ח שו"ע9
 התורה. דיני לפי הכשר במקוה נוהגות אלו טבילות גם 9. הכיפורים יוםבערב ט. פר' שמיני כהנים תירת לי. יא, ייקרא10

 ובור מעין "אך : בפסוק מקורם לטבילה הראוי המקוה הלכותיסודות
 טהור"10. יהיה מיםמקוה

 ירושלים גנם, ישראל הרב ידי על ונערך נכתב ההלכהפרק
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י טבילה מקומותסוגי

 ה' פ"ט מקואות רמב"ם מ"א. פ"אומקיאות : הם כשרים טבילה מקומות של סוגיםארבעה

א-ח. מעיןא.

 מ"ז. פ"ב שם המשניותופירוש3 מקוהב.

 ט. פר' שמיני תו"כ4 יכ(ג.
 ה"ג. פ"ג מקדש ביאת5רמב"ם נהרד.

 ה"ה. פ"א מקואות6רמב"ם

 ן י ע מא.
 המעין. היא ביותר הגדולה והמעלה 1 במקואות" מעלות"שש
 הטבע3-"בידי מפועל אלא אדם, פעולת בלי הנובעים2 מים הואמעין

 הזב, לטהרת דרושים חיים )מים חיים. מים הנקראים זהם . 4שמים"
 נטהר הוא ואין 5, הבית להר או למקדש להכנס או בקדשים להתעסקהרוצה
 כן 6. במקוה טבילה מספיקה הטמאים כל שלשאר בעוד בם, בטבילהאלא

,ן.,,,,

-, 

- 
, 

 . , ,,. ; ,, ש,,,,,,,,,,,;צ ,, ,,,,-,4 י-י

 הטבילה ומעין לעיר מיםאספקת 1'-ע
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 בהם שנאמר 1, חטאת מי ולקידוש המצורע לטהרת המעיו כנמילוק1וקיכ( ה"ח. פ"ט מקואות רמב"ם מ"ח. פ"אומקואות
 2( חייםמים יז. יט, במדבר ה, יד, ויקרא יג, סו,12יקרא

 שהם פי על אף המעין מחמת באים שהמים זמן כל - המעין בצדהחן-י הרמב"ן"סי' ותשובות :::2:'ת"ה4:::
 נובעים בארות גם 3. מעין כמי הם הרי ונמשכים חוזרים כך ואחרנפשקים א. ס"ק רא, יו"ד ש"דרלא.
 4. דבר לכל כמעיןהם ימב"ם מ"ח. פ"א מקיאות ט. פי' שמיני5תי,,כ
- קרקע שבר )מלשרן באשבורן בין 5, בזיחלין בין מטהררן13עין ב. רא, יו"ד שו"ע ה"ח. פ"טשם  נקוים מים 
 יל 4,יל 4_1.י. דשבועות. פ"ב רי"ף מערב. חכמי מקצתבשם - מעין" "אך : שנאמר למעין, וייוחד הזור,לין הכשך בגןכ)א(ועוכ)ךיך( ה"ט פ"ד שם רמב"ם מ"ז. פ"ב מקואות6ר"ש

 מד. רא, שם שו"עראשונים.
 ה ו ק מב. ה"ח. U"D שם רמב"ם מ"ז. פ"א8מקואות
 הראשונים הפוסקים מן יש ועומדים. נקוים אלא נובעים, שאינם כשריםמים ב. רא, שםישו"ע
 אינם למקוה הגיעם לפני הארץ פני על שנמשכו שאובים שמיםר.7(וברים ויעוין ה. רא, שם שו"ע הי"ב. פ"ט שם9ימב"ם
 "המשכה"( ידי על נקבצו מימיו )כלומר משוך המקוה כאשר ואףפוסלים,חיים.
 6. ברובו אובכולו ב. סה,10שבת

 במקוה המים רוב כאשר שרק הראשונים הפוסקים רוב סוברים זאתלעומת ב. יא, שם שו"ע הי"ג. פ"ט שם11רמב,,ם
 נפסקה וכן למקוה, המים מיעוט המשכת מועילה המשכה( )ללאכשרים רמ"א יסמ"ג. יסהיית רשיי בשם יב"י12ר,,ת

- )מקוה 8, באשבורן רק מטהר המקוה 7.הלכה ב. רא,בשו"ע  ועומדים( נקוים מים 
 "מעין", ולא "מקוה" בגדר הם כיום המקואות )רוב בו. פוסלתוזחילה שם. רמ"א :נו, :::4:::,:
- גשמים מי קבוץ ע"י בא הכשרכיכלך3)ך ה"ג. פ"ט שם רמב"ם מקואות. פ"קמתוספתא  קלה המים שהחלפת משום 

 שאין מפני וגם בתמידות, הנובע מעין ידי על בהכשר מאשר יותרכאן בשם כח ס"ק רא, יו"ד תשובה פתחי16ע,,
 ישראל(. בארץ בפרט מצויים,המעינות רמ"א ולעומתם והמהרי"ט. יעקבהמשכנות
 רטו. ס"ק רא, תשובה דרכי נב. רא,בשו"ע

 יכ(ג.
 חיים9. מים הדורשת לטבילה פסולים הם 9 בזחילה מטהרים הימיםכל

 ר ה נד.
 הפשרת מי או גשמים מי בו שנתרבו חשש כשאין הזוחל, בנהר לטבולמותר
 הנוטפין שרבו חשש, יש כאשר עצמו10 הנהר מי על העולה בכמותשלגים
- באשבורן רק לטבילה הכשרים)מים  )מים הזוחלין על גשמים( דהיינו 

 אין וזוחלים(, נובעים בעודם גם לטבילה הכשרים המעין, מןשמקורם
 שדומה שאובים, מים בו שרבו במעין הדין וכן 11; באשבורן אלא בוטובלין
 באשבורן. אלא בו, טובלין ואין ל"מקוה",בזה

 רבויים עיקר שתמיד שסבורים מפני בנהרות, שטובלין שפסקו, ישלהלכה
 כאשר רק אלא בנהרות לטבול אין מקוה שיש במקום אולם,ממקורם12,
- זה כל נהר3) ממי הם המים רוב ודאי שאז נמוכים,מימיהם  בנהר 
 הגשמים ובהעדר בלבד, גשמים מחמת המתהווה הנהר אבל אכזב,שאינו
 לטבול אין זה( מסוג הנם ישראל בארץ הנחלים )ורוב וייבש מימיויכזבו
 באשבורן. מקוה14 לתוך המים שיקוו עד זחילתו, דרךבו

 כמקוה5,. באשבורן מטהרת היא הרי הנהר בצד או הים בצדחפירה
 מעין16. דין גם לה יש אם נחלקוהפוסקים
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 מקוה בהכשרכללים

י
 מקואות רמב"ם מ"ב. פ"ז מקואות א. פד1חיל,1 : מקוה בהכשר נאמרו כלליםשלושה

 כד. רא, יו"ד שו"ע ה"ה.פ"ז במיםא.

 שיע רמבםשםפזהא.מקיאיתפזמג' בקרקעב.
 ה. סעי' פ"נ להלן ועי' מ"א. פ"זומקיאות בשיעורג.

 ריג. ר, סי' יו"ד חת"סושו"ת
5ע,,

 מחלוקת יד ס"ק רא, בנחל טהרה גדולי
 להלן ועי' באויר, טבילה בענין יימב"םהש"י : ם י מ בא.

 היא פ"א שם 6:ךם במים, רק כשרה שהטבילה דהיינו, - משקימי שאר ולא מים""מקוה
 סי' הרשב"א תשובות בשם ז וא, יו"ד 7רמ"א להם שיש במים רק הטבילה כשרה כן וכדו'. פירות מי חלב, יין,למעט
 תת. מקוה 2. נפסלים אחרים, משקים מחמת מראיהם נשתנו אם מים.כיראה
- וכפור ברד שלג מישל  ט" טו'8ויקרא הפשרתם. לאחר 3 כשר 
 מקוה הכשר לצרכי והכפור הברד השלג, להפשרת שונים אמצעיםישנם

 ש.:י~:ןב:ן:,י,,א 10ספי
 בסופו. אמה ערך תלמודית אנציקלופדיה ,וע,, ידי על היא הפשוטה והדרך הפשרתם, בתהליך אותו יפסלו שלאבאופן
 ת"ז. פ"אשמקיאות 4. ר!כ1ע1והחיכ1וכ!

 יוסף, בבית ור"ן רשב"א א, לח, נזיר13תוס'
לאיותיהם. : ע ק ר ק בב. שדחה 1 קטן סעיף רא הגר"א בביאורויעוין

- בקרקע עיקר מעין מה ובור" מעין "אך :נאמר  יו"ד 'שו"ע מים. וד"ה שם ובתוס' בן עה 15ע,,, בקרקע. עיקרו מקוה אף 
 זכוכית כלי טבילת ולענין הסמ"ק. בשם אקכ, לטבול שלא התורה מן שהעיקר לפרש אפשר : שונים הם כאןהפרושים

 ס"ק בגבא טהרה גדולי עי' מדרבנןשסמלתם מן שהעיקר לפרש, ואפשר מדרבנן, רק אסור ובאויר כלי( ולא )קרקעבכלי
 שמ- ובנחלב במים לטבול שהעיקר נפסק, להלכה 5. שבקרקע במקוה לטבולהתורה
 הקרקע על או הקרקע, בתוך בנוי יהיה שהמקוה דהיינו, בקרקע6,הנקוים
 7. לקרקע מחובר שיהאבתנאי

 סאה ארבעים שיעורג.
- "מים" : חז"ל דרשו 8 בשרו" כל את במים"ורחץ  כל "את מקוה, מי 
-בשרו" - ושיעורם בהם. עולה גופו שכל מים   )גובה( ברום אמה על אמה 
 ומדת מאחר ". סאה ארבעים מקוה מי שיעור חכמים ושיערו אמות,שלש

 לפי סאה ארבעים של הכמות חישוב משתנה האמה, במדת תלויההסאה
 62.4 ס"מrtttV 58( ,10) 57 ס"מ 56 ס"מ, 54 ס"מ, 48 : ה"אמה"מדת

ס"מ".
 הרבה שיהא וראוי ליטר0) מ-750 פחות לא לחומרא נקבע המקוה מישיעור
 )טבילות שונות סיבות ידי על מתמעטים שהמים מכיון מהשיעור,יותר
 מים. ליטר( )1000 מעוקב במטר שיעורו את לקבוע נוהגים ולכןועוד(.
 מקוה אף שהוא, בכל מטהר מעין מה "אי D"D שמיני כהנים בתורתנאמר
- שהוא בכלמטהר  בכל מטהר בלבד מעין - מעין" "אך לומר תלמוד 
- ומקוהשהוא  בפוסקים דעה יש במשנה12. הוא וכן סאה", בארבעים 

 אך בלבד, כלים לטבילת נאמר שהוא בכל במעין טבילה שדיןהראשונים,
 )של במקוה במעין13. גם סאה ארבעים של בשיעור צורך יש אדםלטבילת

 המתכסה קטן, בגוף ואפילו סאה בארבעים צורך השיטות לכל יש גשמים(מי
 סאה14. ארבעים במקוה שיהיו עד לטהרו עולה(לו הטבילה אין מזה,בפחות
 סאהי1. בארבעים אלא אינה מגוי, שנקנו כלים טבילתוגם
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 מקוה בפסולכללים

 : ! במקוה נאמרו פרזוליםעשרה בגבא. רא סי' בריש טהרה גידולי הקדמת עי'1

 חסר מקלהא. ב. יז, פסחים רש"י ועיין מ"ו. פ"ה,במקואות
 בכלי טבילהב. ועוד. הנפש, בבעליראב"ד
 באויר טבילהג. יו"ד שו"ע ברום. ד"ה ב קט, פסחים3תוס'
 זוחליןד. א.רא,
 ך שאגבה. סו. רא, רמ"א לו. קצת, שםבשו"ע
 לוגין שלשהי. לא. קצח, שםבשו"ע
 אדם ידי תפיסתז. בתרא בבא אלא. ד"ה ב יז, פסחים תוס'7ע,,
 כיוראה ע"י הןויך3ךח מן שהפסול שסוברים מקואות רא"ש ב.סו,

 פירוען מיט מעין "אך מהפסוק הדרשה ומקורהתורה.
 וליאה גי ש . למדים ויש שמיני(. )תו"כ בקרקעשעיקרו
 כלי בכל ישתה אשר משקה "וכלמהפסוק
 : ך ס ח ה ן ק מ א ומקוה טומאה מקבלים בכלים שמים -יטמא"
 בכלים טובלים אין ממילא טומאה, מקבלאינו

-)מרדכי  מים כמות מכיל אינו המקוה אם סאה. ארבעים הוא כאמור ניקוהשיעור ר"י(. בשם פ"ב שבועות 
- בהם הנכנס ידי על המים שכשיעלו כדיהמים, ו. רא,שם פני מעל גבוהים להיות צריכים המקוה קירות 2. פסול הוא זהבשיעור שו"ע א. פ"ר, תוספתא מנה[ פ"ד,ממקואות  ויחסר החוצה יגלשו לא 
 גובה 4. סאה ארבעים חכמים הצריכו כלים לטבילת גם 3. משיעורוהמקנה ידאה ו:ן:ן:1 בתך: יי::וב~ש"י

- במקוה המיםפני  5, מטבורו" למעלה "זרת בעמידה הטובל את שיכסו עד 
- )זרת רע"א תשובות קמב. יו"ד תנינא ביהודה10נודע  ב-1.20 המקוה לרצפת מעל המים פני גובה לקבוע נהגך אמה(. חצי 

 המדרגה הרחבת ע"י קומה נמוכי לטבילת מיוחד מקום להתקין רציימטר.ק'11
 6. פחד מחשש הצרות במדיגותלמוביל סי' בח"ג יע"ע צי ב"ן':ן:%:::: אין כי הטבילה, בעת פחד ללא עמידה לאפשר כדי שבמקרהוכתחתונה הרשב"א. בשם ז רא, ,1,,ד:נרמ,,א

 הי"ח. ס"ט מקואות רמב"ם ג. פי"ד,שתוספתא

 : י ל כ ב ה ל ב כי ב. רמ"א המים. בשער רשב"א ב. מ, נדרים14ריטר"א
- : לכן 7, בכלי ולא בקרקע אלא הטבילה אין רא. לסי' בהקדמתו טהרה גדולי ב. רא,יו"ד  גדולה חבית כגון כלי, 
- לקרקע חברו כך אחר אפילו הקרקע, כון בתלוש שנבנה וכדומה יו"ד מקואות חזו"א ז. ס"ק רא, ושמלהלחם - קבעו ולבסוף "חקקו ושנינו בתלוש, כלי שם עליו שהיה מפני לטבילה, ג. ס"קקלד פסול   בעוד אבן או עץ שלקח כגון חקקו ולבסוף שקבעו כלי, 8. המקוה" אתפוסל 

 קיבול-כשר בית בהם חקק ואח"כ בקרקע וקבעם כלי שם עליהםשאין
 בזה10. שהחמירו ויש 9.לטבילה
 מזוין מבטון הנבנה מקוה כלי11. נקרא אינו לקרקע, המחובר אבניםבנין

 בזה יש אמנם כשר. הוא ולכן ככלי דינו שאין האחרונים, כתבו ברזל,ברשת
 שונות2)דעות

 באויר: טבילהג.
 שכמות פי על אף הים, מן שנתלש גל ולכן כשרה. אינה באווירטבילה
 ולא אדם לא בו טובלים אין סאה( )ארבעים מקוה כשיעור שלוהמים
כלישי)

 : ן י ל ח ו זד.
 שדרשו כפי בזוחלין, ופסולין באשבורן רק וכלים אדם מטהרים מקוהמי

 וכן באשבורן, ומקוה בזוחלין, מטהר מעין - מעין" "אך כהניםבתורת
 הפוסקים14, רוב לפי אחד. במקום נקוים שהמים "מקוה" המלהמשמעות

 התורה. מן הוא זוחלין של זהפסול



 רא יו"ד פ"ת פ"ב. מרדכי-שבועות לשמ"א, אפילו פוסלים יש הסדק, דרך יוצאים ומים מכתליו אחד שנסדקמקוה

 הב"ח. בשם ג ס"ק שכאשר מכיוון סאה, ארבעים שיעור המים יציאת למקום מתחת ישאראם

 דברי בפירוש יא סי' מקואית בהלכית W"NIZ ויש ו. כזוחלין המקוה מי כל נחשבים לצאת, מתחילים העליוניםהמים

 3:,,א ארבעים שיעור לסדק מתחת כשנשאר במקוה, טבילה המכשיריםפוסקים
l"Dt1NIpD 

 '. כשרה הטבילה בדיעבד ורק זה במקוה לטבול אין להלכה, 2.סאה
 רא פ"י נ. רא, שם רמ"א רצב. ריב"ש 4תש'. כדין כך ידי על המקוה נפסל לא אליו, וחוזרים המקוה מן היוצאיםמים

 ובחיבור קכ, p"v שם בש"ך ויעוין ג. ס"ק המים מן ובעלותו יוצאים, והמים במקוה טובל אדם כאשר כן עלזוחלין,

 ש. הריב דביי בבישי ,לטהרה 4. המקוה נפסל לא למקוה, שביםהם

 דו ת י ע יע פ"ה. דב:,ח:א:ןב 6. חולקין ויש 5, המקוה לתוך מהחוץ זחילה אף הפוסלים מהאחרוניםיש

 שם. בלחם סו, ס"ק רא ישמלה סחם שהעין מבלי החוצה, לאיטם נוטפים שהמים כגון ניכרת, שאינהזחילה

 ד. ס"ק קמ יי"ד מקואות7חזו"א את פוסלת אינה 8, לאיטם בקרקע נבלעים המים כאשר או 7 בכךתבחין

 ועי' נא. רא, שם ש"ע המים בשער8רשב,,א להחמיר. מקום בכל נוהגים וכן 9. מחמירים ויש 8,המקוה
 לו. ס"קבמ"ת
 ובאור צו, ס"ק רא, שם בשו"ע הגר"אלבאור

 lp"v. : :א:::ד הזי"" ען10בן : ן י ב ו א שה.
 או

 בשם המים בשער א הישב לדעת . מדרבן פוסלים קיבול, בית לו שיש כלי, דרך עברו או אדם ידי על שנשאבומים,

 א, :ן:: :: :::: גן: ב:ו:ב יהיה מים מקוה אמר "אילו : דרשו פ"ט שמיני כהנים ובתורת המקוה.את
-טהור - טהור יהיה מים מקוה ועשה בכתפו מילא אפילו יכול  - ראשונים ועוד א סו, בב"ב ור"ת רשב"ם תלמוד   
- מכאן שמים", בידי כל אף שמים בידי מעין מה "מעין",לומר  "בידי מים שאינם מפני התורה מן פסולין ששאב אדם 
- כנקוה ועשהמים  גג. ג, רא, ברמ"א ע וע . שמים למעין. דומה ואינו שמים, בידי נעשה שלא מפני פסול, 

 בשם בשביעות מרדכי ב סי' ב"ב בתים ת י חז"ל וגזרו לטבילה10. פסולים למקוה, ששפכום בכלי, שאובים מיםוכן

 trv~ :,::ן: 12רא,,ש::ן מ' בו היו שלא בעוד שאובים, מים לוגין שלשה לתוכו שנפל מקוה,שגם
-סאה  ב"ב ורשב"ם כה. טו, רא, שם שו"ע ראשונים. שנפלו לוגין שלשה גם אחרים ולדעת הבא(. סעיף )עיין נפסל. 

- הראב"ד בשם ורשב"א סו, התורהב מן פוסלים מים, בו היו לא כשעדיין בתחילהלקוקוה  מחמירים. 

 ירוחם ברבנו דעות 13ב' משום דרכו העוברים מים שפוסל הכלי, צורת את הקובעים הדיניםפרטי
 בש"י

 מא. ס"ק רא שם

 סי' תנינא בנוב"י אבל להחמיר. פסק והש"ד הפוסקים רואים מקום מכל לפורטם. מקום כאן ואין הם, רביםשאובין,

 ס"ע יא ד י :קי:1 :יב' %ן,::':כן:;: העוברים או הכללית, המים מרשת מכניות משאבות דרד הבאים המים,את

 ביבמית היאשינים כיב לדעת מ"ב. פ"ז 14מקואית תלוש(, כלי )שמהווים מים, מיכלי דרך העוברים שכן וכל ברזים,דרד
- ב פב, במקוה. לשימוש ראוייםכאינם  כמב"ח כשב"א, כא"ש, כ"ת, כש"י, 
 כד. כא' יי"ד טישי"עייט3"א' סאה, ארבעים בו שיש למקוה להוסיף מותר הראשונים, הפוסקים רובלדעת

 ה"ז. פ"ד שם המב"י הנפש' בבעלי ד 15יאב המים כל את גם מטהר כזה שמקוה מפני שירצה, ככל שאוביםכ1יכ1

 קם : "תשובה :ינדרכ כשרים אלו מים אם בדיעותיהם, חלוקים האחרונים הפוסקיםהנוספים2ן.
 עוד " שהב קכח

 דביי על מיבבה דגיל הימב"ם. בדעת ייסף16בית ריק13. אחר למקוה נוזלים כשהםגב,
- ג' ס"ק קכג, חזו"אהש"ח כשרים מים סאה לארבעים ונתוספה שנפלה שאובים, מים של אחתתאה  הראב"ד. לדעת גם 

 הראב"ד. לדעת מקיאות הלכית חמם 17דברי רוב לדעת כשר. המקוה התערובת- מתוך סאה נטל כן ואחרבכ1ע1וה,

 ,, , ,, 8נ הזמן שבמשך ואעפ"י הגבלה, ללא כן לעשות מותר הראשוניםהפוסקים

 ד ע' ע ' ך::::יג כמי כשרים התערובת מי מקום מכל לגמרי, הגשמים מי ואוזליםהולכים

 הנפש בבעל, יי,,,ה 19ראב,,ד זה החלפה שתהליך הראשונים, הפוסקים בין דעה יש עצמם14המקוה
 קלח. יו"ד 20חזו"א המכיל במקוה פעם 19 עד רק לעשותו מותר סאה"( ונטל סאה)"נתן

 מי סאה 21 דהיינו, המקוריים, המים רוב ישארו שתמיד כדי סאה,ארבעים
 אם זה ולפי העין, מראית משום וסברתם זו כדעה שהחמירו ישגשמים15

 כגון המקוה, לתוך מאליהם נכנסים אלא אדם ע"י נשאבים המיםאין
 שאין ויש כשר16. שני, מקוה לתוך נוזלים ומימיו כשר מקוהשממלאים
 מי רוב בו אין כאשר פסול תמיד המקוה לשיטתם כן ועל כן,מסבירים
 להלן ראה המים ואוצרות מקואות להכשר הנוגעת זו )שאלהגשמים17.
 69-67(.עמודים

 שלא זמן כל ובכפור בברד בשלג, פוסלת שאינה שאין הסוברים ראשוניםיש
 שהביאם כפור, או ברד או שלג המקוה כל מילא אפילו כן על יתרנפשרו.
 שהדבר וכיון שמחמירים19. ראשונים ויש מקוה-כשר18 מהם ועשהבכלי
 זה0ק מעין בשאוב להקל איןבספק

 בשאיבה, נפסל הקרח כי הוא, שפסול סוברים יש מלאכותי מקרחמקוה
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 ששנינו פי על ואף שאובים. כמים להיות דינו חוזר למים שנמסולאחר ה"ג. פ"ב טהרותותוספתא
- נימוחו שאובים, מים משום טהור שהגליד שאוב"ניקוה ירוחם, רבינו רא"ש, בסמ"ג, אחד פירוש2לפי  1, להיקוות" כשר 

3
 עצמם המים אבל גשמים, מי סאה ארבעים עליו להוסיף שמותרהיינו קלח. ד י א ן ;' ע

 דין מהם שהגלידו-פקע שמכיון אותו, מכשירים ויש 2. לטבילהפסילים עא(. 'בס"ק לשיטתו דזהלרק3)ובחזו"איכתב
 היא הרי למקוה, שהוכנס לפני הקרח על לחלוחית יש אם 3.שאיביך סי' ח"ד סח, סז, סי' ח"ג מלכיאל דברישו"ת
 4. לוגין שלשה מטעם המקוה יפסל אחד(, (ליטרהשידה שיזע ה"מ פרד מ-שם"::י:::7:: לפחות לוגין שלושה לשיעור כולם פני שעל הלחלוחית שיעור יגיע ע"ג,25 ח. וסעיף ז סעיף להלן:עי' מהם אחד שכל קרח, בלוקי )ב-40 מקוה להכשר בהם שמשתמשיםהקרח, שם.:חזו"א בלוקי על אשר המים, כל את לחשבון נצרף ואם ממש. שאובים כמיםכחשבת שהחמירו. שם וחזו"א דוד ויד שהקלו.עת,

 הקרח הנחת ע"י המקוה מכשירים מצויים, גשמים מי כשאין הדחק,בשעת ס"מ. 86.4 הלוג רביעית חשבוןזלפי
 ואז המקוה, מן ס"מ( 35 ולחומרא ס"מ, )30 טפחים שלשהבריחוק ה"א. rn"e שם רמב"ס מ"ד. פיד,8מקיאית
 4. "המשכה" הכשר עלסומכים טו. רא, שם~שו"ע

 שו"ע ה"ה. פ"ז שם ימב"ם מ"ה. פ"ז,מקואות
 כג. רא,שם
 א.יד, : ך ל ג ן ל ר4 ש ל ש ך בשבת וכדמצינו בנדה, רא"ש ב. סו, ב"ב10תוס'

 על או אדם יד תפיסת ידי על או שאיבה ידי על שנפסלו וזיכו, לוגיןשלשה11ראמ,ד.
 שאין המקוה, לתוך נופלים הם אם להלן(5, )עי' טומאה ידי על הוייתךידי שו"ע ה"ג. פ"ד שם רמב"ם מ"ז. פ"ב,12מקיאית

 שונות שיטות לפי לוגין שלשה שיעוד כולן6 את פוסלים סאה ארבעיםבן צד. ס"ק שם ש"ך מב. רא,שם
 הפסק בלא למקוה בנפילתם רק פיקזליכ( לדגיך שלשה . אחד ליטךהיא ה"ד פ"י, שם רמב"ם מ"ז-ט. פ"ב,13מקואית
 הנם אם רק פוסלים וכן להאריך(. מקים כאן ואין 8, רבים הדינים)לפיטי שם ובשו"ע באריכות, דינים חלוקי ועי"שוה"ה,
 מפני לוגין, שלושה שיעור חז"ל שקבעו הטעם ". מים מראה ןכ)ראיהםכוים פרטים. בכמה הרמב"ם על חולק מא-מגרא,

 ציבורה קרבן נסכי שיעור שהוא מפני או לרחיצה10, חשוב שיעורשהיא שי"ע ה"ב. פ"ה, שם ימב"ם מ"ג. פ"ג,14מקואית
 טו.רא,

 ט"ז לט. רא, שם שו"ע המים. בשער15רשב"א
 . מ ד א י ד י ת קי י פ רנ . ז בשם כז p"v ט"ז ה"ח. פ"ה, ש:ם16וש"ך

 יד תפיסת אדם. מכח באו המים אם כלי, בלא אפילו בשאיבה נפסלמקוה שם. וב"חהראב"ד,
 סג. ע, המים טהרת עי, ועוד,וחריש ובור מעין "אך : שנאמר פ"ט שמיני כהנים בתורת מקורה הפוסלת אדם בדרוש איגר עקיבא ר' ריד. יו"ד חת"מ17שו"ת

- טהור" יהיה מיםמקוה  כולו והבור כלל, אדם יד תפיסת בו אין המעין 
 שאוב יהיה לא המקוה חכמים אמרו שאובים, מים כולו שהרי אדם,בידי
 ידי תפיסת בו יש אם אלא כמעין. שמים בידי כולו להיות צריך ואיןכבור

 גשמים להם וירדו לנגבם הגג בראש קנקנים המניח וכיצד?אדם-כשר,
 מלאם לא שהרי המים, נפסלו לא הגשמים, עונת שהיא פי על אףונתמלאו
 כשרים בהם שנקוים והמים להפכם או הקנקנים את לשבר יכול כן ועלבידו,

 עצמם במים כמעשה נחשב והערם, הקנקנים את הגביה אם אבללטבול.
 נהפכים המים את הגביה אם רק ולא ופסולים12. לשאובים הפכווהם

 הצינור, תחת כלים שהניח כגון "לדעתו". נתמלאו אם גם אלאלשאובים,
 נתקשרו, שהעבים בשעה בחצר כלים שהניח או מים, לקלחשהזקתו
 ויש נתמלאו "לדעתו" שהרי לטבילה, פסולים - מים הכליםונתמלאו
 מועילות אינן הפיכתם או הכלים שבירת המקוה. בעשית האדםשיתוף
 נפסלות. כבר שהמים מפני זה,במקרה
 בכלי, קשורות שאינן אחרות בפעולות גם נעשית לשאובים המיםהפיכת
 מים זורק או נקוב, מכלי מערה או ראשו, שערות או כסותו, הסוחטכגון

בחפניו14
_ 

- אדם ידי על שנתן כל המקוה. נפסל בכולם  ממילא, אפילו 
- המקוה אל מאליהם המים ונתזו במים שעובר כגון כוונה,בלא  פוסלת, 
 זה וע"י פקק מסיר שהאדם כגון גרמא, ידי על אדם פעולת חולקים16ויש

 פוסלת17. שאינה האחרונים, הפוסקים כתבו המים,יוצאים

 טומאה: ע"י הוייתוח.
- טהור" יהיה מים מקוה ובור מעין"אך  ידי על שהוייתן חז"ל דרשו 

 שאינו דבר ידי על להיעשות צריכה המקוה שהויית כלומר, תהא.טהרה
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 ב. כה, זבחים מ"ד. פ"ו, פרה ככלי טומאה, המקבל דבר דרך למקוה באים המים אם אך 1. טומאהמקבל
- שאובים משום פוסל שאינו באופן אפילו וכדו',מתכת  לה. רא, שם השו"ע את פוסלים 
 סאה מ' מעי שזחייה לשיטה נ מא' שם 3שי"ע בלעדיו גם אם אבל למקוה. באים המים היו לא בלעדיו אם ודוקאהמקוה.

- למקוה באיםהיו  2. פוסלים אינם 
 מח. רא שם שי"ע הרא"ש כתשי, 4. טומאה המקבל בדבר או בידו אותו לסתום אין 3, זוחלים שמימיומקוה, מרה. פ"ה, מקיאית 4ר,,ש

 בנוב,,, יכו הרא"ש תשי, בשם שם מיבבה נדגיל בקירות, פתח פתיחת ללא משאבות, בעזרת המקוה את להריק נוהגים כןעל
 האפיד חשב תשי' יעי' קלח, קנז, יי"י, תנייא המקוה. ברצפתאו

 p"v קנ, פוסלים למקוה, המים באים שדרכם טומאה, המקבלים והכליםהצנורות
 א-

 לקרקע- מחוברים הם אם אבל לקרקע, נתחברו לא אם רק המקוהאת
 פ"י. בשם שבועית מרדכי ב' פב' יבמות :תוס'

 הראב"ד. ~שם יא בירד 9ב,,י יש 5. הקרקע אגב שנתבטלו כיון טומאה מקבלים שאינם מפניכשרים,
 כ1. סעיף הלעיל המזוין בביטון לשימוש הברזל חוטי או שהצנור הדורשיםמחמירים,
 וע"ש כח. רא, שם שו"ע הגיש. בבעלי ,1היאי"ד אותם מיצרים למעשה 6. בקרקע לקבעם מנת על לכתחילה יוכןבתקוה,

 כ 9"ת בקרקע. קביעה לשם דהיינו בבניה, שמוש לשם לזיון לברזל החרושתבתי

 וה"ה. ה"ז פ"ז, שם רמב"ם מ"ג. פ,,,12מקיאית

 כ, יא שם ש"ע13סן:ן:,::י,,ב : ת ו ר י פ י מ .ט
 ה"מ. פ"ז שם רמב"ם מ"ג. פ"ז ממקואות כהנים בתורת הדרשה מקור 7. פירות ומי במשקין התורה מן טובליםאין

 כה. רא' שם שו"ע 8. משקין שאר ולא - מים" "מקוהדלעיל

 מראה: שינויי.
 ומי כבשים מי לתוכו לשנפלו פרט - מים" "מקוה כהנים בתורתדרשו
 שגזרו מדרבנן. זה שפסול הראשונים9 וכתבו שפסול. מראיו, ששינוצבעים
 גזירה התורה10. מן הפסולים משקים כשאר שנראה מפני מראה, שינויעל
 שיהיה בתנאי פוסל מראה שינוי מעין11. לגבי ולא מקוה לגבי רק נאמרהזו

 שהם צבע, מי כגון ממש, מגופן אינו אם אבל שמן או כיין ממש הדברמגוף
 שנשרה, עפר או מאוכל לכלוך וכן כלים, הדחת מי או סממנים שריית מירק
 פוסלים12. אינם המים מראה את שינו ואם ממשות להם אין אלוכל
- עצמם מחמת המים מראה שנשתנה מקוהוכן  כשר.13 

 שינוי מחמת נפסלו מימיו אשר סאה(, ארבעים בו )שאין חסרמקוה
 למראיהם, המים ויחזרו ויתמלא גשמים שירדו עד להמתין צריךמראה,
 מים לתוכו לשפוך מותר מראה, שינוי מחמת נפסלו שמימיו שלםומקוה
 שאובין14. דין משום עוד נפסל שאינו כיוןשאובים,
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 המשכה ידי על מקוההכשר

 1, טומאה ידי על שהגייתם או שאובים מים כגון המקוה, את הפוסליםכוים, ח. וסעיף ה סעיף ג פרק לעילוע,,
- למקוה בואם לפני הארץ עלונגררים הרמב"ם שיטת בהסבר יב לתמורה3:דהגרי,,ז נמשכים המים אם אבל בהמשכה, שלא למקוה כשנופלים רקפןגזלים הרוקח. בשם פ"ב שבועותבמרדכי  הכשר וזהו פוסלים, אינם 
"המשכה". ה. ס"ק קנ, סימן האפוד חשבבתשי,
 קרקע אגב המים בטלים המשכה ידי שעל הדבר, טעם את וכסביריםיש )גהערה המרדכי כדעת והוא סו. רא, יו"דכרמ"א

 אחר הסבר לפי הקרקע2. מן כבאים המקוה אל הבאים רעמיםןנר,שביכ( ה"ח פ"ד במקואות הרמב"ם לדעת אבל2(
 שלא וכל המקוה, אל מכלים הים יפלך שלא כדי הוא שאובים איסורכל מועילה 3( )בהערה מו מד, רא, יו"דוהשו"ע

 במקוה וכן 3. לגביהם חכמים גזירת נאמרה לא הכלים, מתוך ממש םניפל שיטתהיא ושיטה כלים. גני1
 בואם לפני נמשכו אלא טמא מדבר נפלו שלא כל טומאה, ידי עלשהזייתי אינה אך קרקע, שמצריכה הנפש, בבעליהראב"ד
 להחמיר טוב 4. בטהרה כנעשה זו המשכה ע"י המקוה נחשב המקוה,אל לבליעה. ראויהמצוינה
 5. לבלוע ראויה למקוה, המים נמשכים דרכה הקרקע, שתהאלכתחילה, החילוק ביאור ועיין מח. רא, יו"ד שו"ע6רא"ש,

 המשכה ואף קרקע, גבי על בהמשכה צירך אין טומאה )די על הוייתךבפיגול סי' האפוד ובחשב קצט, חת"מ בשו"תלשאובים

 6. כשר חרס אי עץ גבעל חזו"א רמד. רו, ס"ק ר"א, יו"ד תשובה)גי

 עשוי שהוא רזה בטון )וכנהוג שמלט הסוברים, האחרונים ההפוסקיםיש שם. האפוד חשב א. ס"ק קכג יו"דמקואות
 לבלועי. הראויה כקרקע דינו 12(, : 1 ביחס וחול מלטוהתערובת יח. סי' מרדכי פרשת בשם פז ע' המים~טהרת
 ס"מ( 35 ןלחומרא ס"מ )30 טפחים ג' לפחות הוא ההמשכהשיעוד ר"ן, רז"ה, ראב"ד ה"ט. פ"ר, מקואות"רמב"ם
 . 8 ההמשכה תעלת ברוחב ס"מ( )10 אחד טפח שיעור גם המצריך וישבאורך רמב"ן.רשב"א,
 6. אלו בשיעורים צורך אין טומאה ידי על הווייתוובפסול בדברי יוסף הבית דיוק ע"פ מד, רא,10ן:,,:ץ

 מים רוב יש כאשר רק ההמשכה מועילה הראשונים הפוסקים ריבלדעת משוכח המקוה כל ואם מד. יא שם11שי,,ע
 הנכשרים הפסולים, המים שבאו לפני גם אןכ)ריכ( ודש 9, במקנהכשרים תשב"ר יז, סי' )מהרי"ט מדרבון שפסולהי"א
 אפילו טומאה ידי על רווייתו ובפסול להלכה11. נפונק וכן "המשכה"ט, ידיעל )שו"ת התורה מן שפסולה וי"א יב(, סי'ח"ג
- משוך המקוה כלאם שמלה עי' הראשונים, מדברי שדייק אשאמני  כשר. 
 פוסלים12, אינם גם אך כשרלם אינם בהמשכה הבאים שמים אומריםיש בסופו(. עד ס"קרא,

 גשמים, מי במקום מלאכותי בקרח משתמשים כאשר הדחק בשעתולפיכך שמואל ה"ר בשם יב תמורה תוס'משאלתית,
 בריחוק אותם מניחים אלא המקוה, לתוך הקרח בלוקי את שמיםאין רא, בשו"ע רע"א הגהות ועי' מרבותיו.שקבל
 על בזה וסומכים המשכה, דרך למקוה באים התמיסה ומי טפחים,שלושהמד.

 הללו13. הפוסקיםדעת קלח. יו"ד13חז1"א
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 י זריעה אי השקה ידי על מקוההכשר

 חימום בענין שם וברמ"א עה, רא, יו"ד שו"ע ועי' של מקוה הוא ההלכה מבחינת ולא המציאות מבחינת ביותר הנוחהמקוה
 כתבי יבאחיינים שאיסי' מי שיש המקנה וכדו'. החלפתם 1, המים חמום בעית את לפתור יותר קל בו שכן גשמים,מי

 שם. תשובה בדרכי ע ~הקל' טעמם בכמות גשמים מי אגירת של הבעייה קיימת גשמים מי של במקוהאמנם

 פרק ל לע ן מים לחיבור שיטות שלוש ישנן זה קושי על להתגבר כדי רב. זמןשתספיק
 המשכהפ::

 ף סע ללפן לע עוד

 השאובים. ירבו שלא : שאובים במים לערובם אוהכשרים
 ועוד. ב, כו, חולין3רש"י דותא.
 מקומות. בכמה ועוד מ"ח, מ"ג, פ"וכמקיאות השקהב.

 ועוד ה"ו, פ"ד, מקיאות ם רמב ' בתשו שרא זריעהג.
 כה. טו רא, יו"ד שו"ע ראשונים,הרבה

 מקומות. ובכמה שם:::צ:ניב:: ת ו ד .א
 חייישי נב סימן אפיים 3ית ני. שייש ~מהיי"ק גשמים, מי של גדולה כמות להכיל שיוכל גדול בור למקוה סמוךבונים
 ה"ה. פ"ז' אוכלים טומאת הליי 8י"" מן גשמים מי סאה 21 אותו ממלאים המקוה מי את שמחליפים פעםבכל

 השי"ע דברי יפירשי יעיד, לב ס,, יקב כחלקת מכשירים כך אחר 2. "המשכה" דרך למקוה מכניסים המים ויתרהדות,
 סאה. מ' הגשמים באמת כשאיו ס, סעיף זוהי בשתיהן. או "זריעה", בדרך או "השקה" בדרך שבמקוה המיםאת

 קכג, יו"ד חזי"א ועי' שי"ק, מהר"מ 10מהיי"ט, כך כל מעשית זו עצה אין אמנם הדעות. כל ידי לצאת ביותר הטובההדרך

 א. )כגון המקוה סביב גדול שטח וגם מאד גדול בור כריית דורשת היאשהרי

 בשתי להשתמש נוהגים כן על הבור. לתוך הגשמים מי יתכנסו ממנוגג(
 א' יישב ה יא ממחליקת

 שו"ע ה"ו. פ"ח, שם כמב"ש מ"ז. פיו13מקיאית האחרות.השיטות
 נב. מ, רא,שם

 הח,י,,א פי על תיפה של14שיעיייו ה ק ש ה .ב
 3 נשיקה( מעין נגיעה ידי על ופסולים כשרים מים)חבור

-  
 מ"מ 24 מ"מ, 19 אם האצבע עיבי בחישוב15תליי בו שיש מקוה

 שעיפים. יעיד שהמקוה מפני אותו, פוסלת שאובים מים תוספת אין כשרים, מים סאהמ'
 יהיה מים מקוה ובור מעין "אך כהנים בתורת ולמדו 4. אותםמטהר
-טהור"  מעיר אלא לי ואין יטהרנו. שאוב( גם )היינו טמא הוא שאם 
 ? המקוה את בור הבור, את מקוה המקוה, את מקוה מנין המקוה,את

- לומרתלמוד  טהור. יהיה ומקוה טהור יהיה בור טהור, יהיה מעין 
- סאה מ' בו שיש בור או מעין, ידי על נטהר שאוב מקוהכלומר,  ידי על 
השקה.
 ידי על הפסולים שהמים 5, זריעה בתורת הוא ההשקה טהרת שלגדרה

 טמאים תרומה ששתילי וכשם בתוכם. נזרעים כאילו הכשרים במיםנגיעתם
 ויש 6. נזרעים במים מים כן מטהרתם, שהזריעה מפני נטהרו, בקרקעשנזרעו
 ומשום מקוה, להיות עצמם הפסולים המים נהפכים החבור שע"ימפרשים

 8. השאובים את מכשרת אינה סאה, מ' בו שאין למקוה השקה 7. טהוריםכך

 שאובים להכשיר כשר שהוא הסוברים יש לטבילה, כשר שאינו זוחלמקוה
 מכשיר אינו אף פסול עצמו שהוא שכל מחמירים ואחרים 9, השקהע"י

 להלן )עיין זריעה אוצר בניית באופן למעשה נוגעת זו שאלהבהשקה19
 ג'(.אות
 בבת בהם עולה האדם גוף אין אך סאה מ' לו שיש דהיינו מרודד,מקוה
 האחרונים כתבו המחמיר ולדעת מקוה". נקרא אם ראשונים נחלקואחת,
 בהשקה12. מטהרשאינו
 נקב הוא הרגיל האופן אופנים. בכמה נעשה השקה בדרך מקואותחבור
 של חלל בקוטר )נקב הנוד"13 "כשפופרת ושיעורו המקואות שני ביןבקיר

- שיעורו משקים(. לתוכו שמכניסיםפי-כלי-עור  אדם של אצבעות שתי גודל 
 וישנן ס"מ14, 5 בקוטר הנקב לשער ונוהגים בקלות. שם המתהפכותבינוני
 5) בסנטימטרים גודלו בקביעת אחרות דעותעוד



 ולדעת 1, מים מלא כולו להיות הנקב צריך מהראשונים חלק סברת לפי,א( ימ"ש. 5ש8 ע ים, העי 14"א מ. וי,עיין : תנאים כמה יש הנוד כשפופרת בנקב א. סו, יבמות ב. כא, חגיגה בתוס' רייבשיטת
 .ן. שם. בתוס' ר"ת2שי' על ב"טופח די המים ושעור זה, בשעור הוא בלבד הנקב אם מספיקאחריםד, "2

 אחר(. מקום להרטיב ראוי בהם שהנרטב מים לחות )שיעוד 2 להטפיח"מנת שו"ע ה"ו. פ"ח, שם רמב"ם מ"ז. פ"ו,במקואות
 לפיכך 3. וכדו' לכלוך עפר כגון דבר, שום ידי על יתמעט לא הנקב חלל)ב( נב. רא,שם

 זה המקואות את ביותר להרחיק ולא קצרה, הנוד שפופרת לעשותראוי סו. ס"ק בגבא טהרה4ג,דילי
 מקוה, מהם שעושיכ( פי על אף וגליך כפוך שלג שאף האחרונים וכזנבןכזה שו"ע ראבי"ה, בשם דשבועות ב' בפרקבמרדכי

 שלא החורף בימות להזהר יש ולכן 4. שיעורו ממעטים בנקבכשעומדים שם פ"ת שיד. לבישי מ, סימו צבי6שי,,ת:כם
 קרושים. מים ידי על הנקב)תמעט קלו. יו"ד חזו"א לח.ס"ק

 אלא אחד, במקום להיות צריך אינו הנוד שפופרת ששיעור גזובריכ( יש)ג( באורים בראשונים ועי' מ"ט. פיח7טהרית
 שכל הסוברים ויש 5, זה לשיעור מצטרפים ודקים קטבים נקבים הרבהג3( תוס' וע"ע אסיק. וגוד אחית גוד בדיןשונים
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 6. אחד במקום להיות צריך הנקבחלל 1

 )ניצוק- 7. נטהרים אינם ר"קטפרס" "נצוין" ידי על המתחבריםכשניאית יהושע פני פה. סי' ח"ב דעה יורה שלמהלבית
 מדרון דרך הבא מים קילוח קטפרס- למטה, מלמעלה באויר כ)יכ(והילוו[ בטהרת ועי' רמד. סי' ח"ג מהרשעת טז.גיטין
 מהווים אינם הם תורה בפסול שרק שכתבו מהראשונים יש למטה(.הלמעלה בחבור דנו אלו )אחרונים קי. קט, עמ'המים

 הרבה פסקו וכן המקואות. ומחברים חבורי הנם דרבנן בפסול אבלחיבור, בניצוק דגם הוסיף המים ובטהרתקטפרס,
 מדרבנן10(, שאובים מקרה באיזה לעיל )ע' ולדרבנן שבשאוב)3(4ורזרוניכ(9, "ך י1[נ

 דרבנן. לפסול דאורייתא פסול בין מחלקות שאינן שיטותש חייםמדברי
 בשעת גם רן3)קואןת בין וריבוך ישנך שאם האחרונים(, ופעלך אלך לשיטורןגב( הרמב"ן. בשם כן והביא צח. ס"ק רא,12שמלה
 בכוונה עושה שאדם שקטפרס שסובר, מי יש ההשקה11. מועילההטבילה בחב"ד. שנוהגים מקואות בנייתתדרך
 יש המבואר, מכל חיבור12. אינו ממילא הנעשה קטפרס ורון חבוךוכהווה נתיב ירוחם ברבנו אחת שטה הרא"ש14שי,,ת

 ['1י1
5 האוצר ומחברים רצפתו, תחת המקוה של ההשקה אוצר לבנותשנוהגים

 הקטפרס13. חבור על וסומכים הנוד, כשפופרת של בנקבלנוקיה ובנודע לכתחילה. שהחמיר קיב ס"ק רא, בש"ך
 המים הוכשרו מיד אחד, לרגע המקואות נתחברו ONW וגוברים,יש יו"ד חת"ס ובשו"ת קמא, יו"ד תני)אביהודה
 שאם כדי מ', 1.20 בגובה הנוד" כ"שפופרת הנקב את לעשות כרגילנוהגים מרודד. :;;:קיה::::ינן:;ן האוצרותיי. "מבנה בפרק עיין ההשקה אוצר בנית אופן לפסולם15חוזרים ס"ה. פ"ג, לעיל:1עי' ההשקה נפסקה ואם הכשר, למקוה מחוברים שהם זמן כל רעןכשריכ( סיד פ"ג לעיל:1עי, שהמים סוברים ויש ההשקה14. שנפסקה אחרי גם כשריב( וריד(ולשאובים, לכתחילה. אף הקלו -ריב
 שלמעלה מגובה זחילה זו תהיה המקוה את שהכשיר לאחר האוצריזחל ס"ד. פ"ג לעיל20עי,

 זריעה(. סעיף סוף להלן )וע"ע סאה16.ממ'
 הגשמים מי אוזלים רבות, פעמים המקוה מי עם האוצר מי מתערביםכאשר
 התערובת מי הראשונים רוב לדעת גשמים. מי רוב של שיעור בו נשארולא

 אמנם לגמרי. הגשמים מי יאזלו אם גם עולם, עד כשרים נשאריםשבאוצר
 ראשונים עוד יש אך הראב"ד, שיטת בשם )הידועה ראשונים שיטתיש

 צריך הגבלה, בלא שאובים מים להוסיף שיכול פי על שאף כן(שסוברים
 שיעור נשאר לא ואם האוצר בתוך סאה( )21 גשמים מי רוב לעולםשישאר

 שיעורי כמה של מים כמות שיכיל אוצר הבונים יש לפיכך פסול)) האוצרזה
 היינו זה, גבי על זה השקה אוצרות שני ובונים עוד המהדרים וישמקוה,
 לראשון המחובר שני אוצר ומתחתיו למקוה, המחובר השקה, אוצרבונים
 אוצר שבכל שהמים ראוי מים. סאה מ' מכיל אוצר כל הנוד". כ"שפופרתרק
 אוצר של זה באופן מרודדים18 המים שיהיו ולא לטבילה הראוי בגובהיהיו
 המים ע"י יוכשרו עדיין העליון, שבאוצר המים יתערבו אם אף אוצר, גביעל

 איש" ה"חזון אמנם הראב"ד. לשיטת אף יוצאים ובזה התחתון,שבאוצר
 שהרי האוצר, בתוך רב זמן הגשמים מי נשארים אין השקה באוצר שגםכתב
 וכן הנקב, רוחב בשיעור שבאוצר המים יוצאים המקוה מי הורקתבזמן
 השקה, שתהיה כדי הנקב גובה עד המקוה את כך אחר ממלאיםכאשר
 הורקה בשעת הנקב לפקוק נזהרים אם ואף הנקב, דרך שאובים מיםנכנסים
 משתוים המימות ושני שבמקוה המים עולים הטבילה בשעת הריומילוי,
 טבילה( בכל ס"מ 2 של )בקצב האוצר לתוך שאובים מים נכנסיםושוב

 במהירות19. מתמעטים הגשמים מיונמצאים
 אין לפיכך עמו. המקוה את פוסל זוחלים20 משום ופסול שנוזל השקהאוצר
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 ה. ס"ק קכג, שם 1חזו"א והמים ריק אחד מקוה יהיה פן אחד, השקה לאוצר מקואות שנימחברים
 2שם. ידעו לא בתוכו והטובלים המקוה יפסל שעה ובאותה לתוכו, יזלובאוצר

 ג. ס"ק קכג, שם3חזו"א 1. כךעל

ל4 ההשקה ידי על כי הפסד, גם יש השקה שבאוצר איש", "החזוןכתב  סאה. ונטל סאה נתן בענין ס"ה פ"ג לעיל וע,,ע המקוה ומי המים, את בו מחליפים אין שהרי שבאוצר, המיםמתקלקלים
 תשובה דרכי טהרה, גידולן ס. ,", שה3שי,ש ~ההודור הנקמן על משתדלום אנו "והרו באוצר, מתערבוםהמזוהמום

 א. ס"ק קכג, שם חזו"א שז. קיא, p"o יא, האוצר לתוד נפט שופכים ואם בידים". נפסידם ואיד מצוה לעושיכראוי

 שם. 6חזי"א 2. המים על הנפט יתרבה הזמן שבמשך חשש קיים הסרחון, לבטלכדי
 ט"ו. פ"ג לעיל8עי, גה. עמוד והנמרח" מקדחות "338ה ע"'

לשם.  זריעהג.
 נזרעים הם הרי כשרים, בתוך המתערבים פסולים שמים נתבאר,כבר

 מטהרתם. והזריעהבתוכם
 "אוצר בשם כיום וקרוי השקה מאוצר שונה בדרך אוצר בנית אופןיש

 האוצרות(. מבנה בפרק עיין כך )עלזריעה".
 מ' כלל נשארו שלא אע"פ המקוה, מי את תמיד להחליף אפשר זריעהבאוצר
 ונטהרו. נזרעו לתוכם שנכנסו השאובים שהמים מפני הגשמים, ממיסאה
 אוצר מועיל אם האחרונים ונחלקו הראשונים. שיטות לרוב כשר זהאוצר
 ונטל סאה ב"נתן האיסור טעם שכל הסוברים יש הראב"ד. לדעת אףזה

 הכשרים, המים את נוטל האדם כאשר רק וזה מראית-עין משום הואסאה"
- המקוה לתוך מאליהם נכנסים שהמים כזה, באוצראבל  3. כשר 
 מראית- משום הפסול טעם שאין סוברים כי זה, באופן גם המחמיריםויש
 מקומות. בכמה נהגו ולפיה פסול4 זריעה אוצר לדבריהם כן ועלעין.
 בשעת זוחלים הם אם בעירוב נכשרים המים שאין שסוברים פוסקיםיש

 מכונסים שהמים במקום )היינו באשבורן שיתערבו צריך אלאהעירוב5,
 יגיע האספקה מרשת המים את המוביל שהצינור כתבו ולפיכךועומדים(.

 במקום יהא המים שעירוב כדי למקוה, האוצר שבין הנקב מן למטהעד
 הקרקע על המשכה לעשות כתבו וכן זחילה. של חסרון אין ואזאשבורן
 בשעה פקוק יהא שהנקב מחמירים יש למקוה6. המים שיבואולפני

 גמורה בעמידה שיתערבו כדי האוצר, לתוך השאובים המים אתשמכניסים
 נכנסים אז ורק הנקב, מן הפקק מוציאים עירובם לאחר המים,של

 7. למקוההמים

 הטבילה מקוה בין הטבילה בשעת קשר אין זריעה שבאוצר המבוארלפי
 בשעת )ורק המקוה. את פוסל הוא אין נוזל האוצר אם ממילא האוצר,לבין

 שבאוצר המים כן כמו וכדלעיל(. נוזל יהא לא שהאוצר צריך המיםהכשרת

 המקוה: את שממלאזם כעם בכל שמתחלמים מנזון בבוזזם;תמזד
 שלשה בו יהיו שלא לגמרי נגוב המקוה יהיה מילוי, שבשעת להזהריש

 יפלו שלא וכן 8. אותו הפוסלים שאובים, מים בערך( אחד )ליטרלוגין
 יש לפיכך 9. סאה מ' בו שאין עוד כל שאובים מים לוגין שלשהלמקוה
 סאה. במ' המקוה שנתמלא לפני חמים במים המקוה את מלמלאלהזהר
 בתוך חמום גוף ע"י כגון אחרת, בדרך יעשה במקוה שהחמום עדיף כן)על

המקוה(.
 השקה אוצר המשמש אחד אוצר לעשות רבים במקומות נוהגיםכיום
 זאת עם ויחד זריעה, אוצר דרך באים שאובים שמים דהיינו ביחד,וזריעה
 ס"מ. 120 בגובה הנקב לעשות נוהגים לפיכך למקוה. האוצר מימושקים
 כן ידי ועל אליו, מושקים אף שעה ובאותה מהאוצר המים באים זהמנקב
 מאידך השקה, ידי על אף נכשר שהרי לוגין, בשלושה נפסל המקוה איןשוב
 אוצרות, שני מקוה לכל לעשות נוהגים יש נקיים. תמיד נשאריםהמים
 מאידך אך המים, נקיון מרויחים אין זה ובאופן זריעה ואוצר השקהאוצר
 אחד. באוצר כן שאין מה המקוה, את פוסל הוא אין נוזל האוצראם

69



 סיוםדברי

 לא והמסובך, הקשה מקואות בענין יסוד מושגי לתת זה, מאמךונטרת הקדמת ועי' יז. סי' ח"א התשבתששובות
 ודעות שונות שיטות כאן נתבארו בהלכה. יסודותיו אם כי המקוה,הלכות למקואות. לטהרהחבור

 בו שיוצאים מקוה להתקין יש שלכתחילה מצינו, האחרונים בספרירבות הי"א. 1115א,]מקואות
 בטבילה הן קשורות המשפחה וטהרת ישראל קדושת כי 1, הדעות כלידי

 המים.שבמקוה
 ואינו הן הכתוב גזירות שהטומאות וגלוי ברור "דבר : 2 הרמב"םכתב

 הטבילה וכן החוקים. מכלל הן והרי מכרעתן אדם של שדעתומדברים
 שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין הוא החוקים מכלל הטומאותמן

 חכמים אמרו ולפיכך הלב. בכוונת תלוי והדבר היא הכתוב גזירת אלאבמים
 שהמכוין כשם בדבר, יש רמז כן פי על ואף טבל. לא כאילו הוחזק ולאטבל
 המכוין כך דבר, בגופו נתחדש שלא פי על ואף טהור שטבל כיון לטהרלבו
 כיון הרעות, ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאת נפשו לטהרלבו

 הרי טהור. הדעת, במי נפשו והביא העצות מאותן לפרוש לבושהסכים
 ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי אומרהוא

 אתכם". אטהרגלוליכם

 האדמו"ר כ"ק תשובת 1. : 129-117 דפים בנספח לעיין נא הלכתיות, בעיות של נוסףלברור
 לונדון אב"ד פדווא דוב חנוך הרב תשובת 2. : שליט"א טייטלבוים יואל הרבמסאטמאר,
 מאמר 3. ; נוספים ופרטים מקוה שיעור מזויין, בטון של בענינים האפוד" "חשב מספרושליט"א
 מי ואוצרות מקואות הכשר בענין ב"מאסף" תרס"ד משנת זצ"ל טוקצינסקי מיכל ר'הרה"ג
 בירושלים.גשמים



 והאוצרות המקוה מבנהד.

 נעשית המקוה, לתא העירונית המים אספקת מרשת הבאים המים,הכשרת
- במגע הבאתם ידיעל - נקב באמצעות   לטבילה, הכשרים גשמים מי עם 

 המים להכשרת והדרכים השיטות המקוה: יד על ב"אוצרות"והנמצאים
 : דלהלן מהאופנים באחד הן "זריעה", אוצר ודאו "השקה" אוצרבאמצעות

 לחוד השקה אוצרא.

 לחוד זריעה אוצרב.

 נפרדים אוצרות בשני וזריעה השקהג.

 אחד באוצר וזריעה השקהד.
 אוצר גבי על באוצר וזריעה השקהה.

 "אוצרות" שני ידי על המים הכשרת היא בירושלים המקובלתהשיטה
-נפרדים  זריעה". ו"אוצר השקה" "אוצר 

 השקה: אוצרא.
 הגשמים מי יתערבו שלא וכן הגשמים, בעונת אחרים כלים או חביות הגגעל יהיי שלא להזהר יש מהגג. צינור דרך אליו המגיעים גשמים מי המכילבור

 כלל להשתמש רצוי לא שבור(. צף )כגון אחר ממקום הדולפיםבמים
 בדרך שיהיה אסור לאוצר. הגג מן הגשמים כוי להעברת מתכתבצנורות
 עליהם: "כלי" שתורת וכדומה גולי ברז, לאוצר הגג מן הגשמים מימעבר

- "השקה" ידי על נעשית העירונית האספקה רשת מיהכשרת  מי בין מגע 
 האספקה מרשת במים המקוה בריכת שנתמלאה לאחר המקוה. למיהאוצר

 ידי על האוצר מי עם במגע אלו מים מביאים ה"המשכה", בדרךהעירונית
 והמקוה. האוצר בין המפרידה במחיצה נקב,פתיחת
 המינימלי; המים פני גובה גשמים. מי סאה, ארבעים לפחות שיכיל, -.גודלו
 שכיבה. במצב אדם לכסות ראוייהיה
- הנקבמקום  מעל ס"מ 120-114 כלומר המים, משפת למטה לעשותו יש 
 המקוה.לרצפת
- הנקבמידות  ס"מ. 6-5 בקוטר והוא הנוד" כ"שפופרת 

-אטימות  "אשבורן" שיחשב כדי נזילה, מכל אטום להיות האוצר על 
 המקוה ומי האוצר מי את רואים אנו לנזילה. נחשב אינו ה"השקה")נקב

כמחוברים(.
 כלים משברי המים, אספקת ונקב ה"השקה" נקב הנקבים, את לעשותאין

 המקבלים מדברים או מתכת מצנורות לעשותם אין וכן וכדומה,)בקבוקים(
טומאה.

 והשני מלא אחד שמקוה במקרה אחד. השקה לאוצר מקואות שני לשתףאין
-ריק  המלא. המקוה את הריק למקוה האוצר מן הנזילה תפסול 

 זריעה: אוצרב.
 שהכשרת ההשקה", מ"אוצר הוא שונה בזה גשמים. מי סאה ארבעיםמכיל
 המים מועברים מכן לאחר ורק בתוכו המים ערוב ידי על נעשיתהמים

 רשת מי נזרעו כאילו כלומר, "זריעה", קרויה באוצר המים הכשרתלמקוה.
 כאן לטבילה. הוכשרו כך ידי ועל גשמים, מי לתוך העירונית המיםאספקת

 תפקידו אין שהרי למקוה, מהאוצר המים יציאת נקב לגודל חשיבותאין
 של המים זריעת שבשעת להקפיד יש בתוכו. שהוכשרו המים, להעברתאלא

 נזילה, מכל לחלוטין אטום האוצר ישאר לאוצר, העירונית המיםאספקת
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 המים את להכשיר שבכוחו גשמים, מי של ל"אשבורן" יחשב הוא אזרק
 מנקב נמוך יותר לאוצר המים אספקת צנור את לסדר יש לכן אליו.הבאים
 הזריעה. אוצר לרצפת קרוב עד רצוי למקוה. המיםיציאת
 בכל הזריעה" "אוצר את מתחילה למלא נוספת הקפדה המקפידיםיש

 הנמצאים הגשמים מי עם ולערבבם העירונית מהרשת מים סאההארבעים
 האוצר את להגביה יש זה לצורך למקוה. להעבירם מכן ולאחרבתוכו
 ויסות על מקשה זה דבר נוספים. סאה ארבעים שיכיל בשיעור לנקבמעל

המים.

 נפרדים: אוצרות בשני וזריעה השקהג.
 מימיו מושקים לכך, ובנוסף הזריעה אוצר דרך מימיו את מקבלהמקוה
 ההשקה.באוצר
 זריעה אוצר הטבילה, מקוה : תאים לשלשה היחידה מתחלקת זובשיטה
 מהבנין. נפרד כגוף תבנה זו שיחידה רצוי השקה.ואוצר
 מרשת המגיעים המים, עוברים ודרכו גשמים, מי מתמלא הזריעהאוצר

 הטבילה. לבריכת ויוצאים העירונית המיםאספקת
 מימיו את ו"משיק" הקצוב בשיעור גשמים במי מתמלא ההשקהאוצר

 הנקב. באמצעותלמקוה

 שכה מה

 תעלת דרך להעבירם יש למקוה, או ל"אוצר" כלשהם מים כניסתלפני
 חלק 1 דהיינו, רזה, בביטון משתמשים כך לשם מים. לחלחול הראויהקרקע
 חול. חלקים ל-12מלט
 קרים מים הן למקוה מים מלוי לתוספת במיוחד חשובה ה"המשכה"שיטת
 חמים. מיםוהן

 של תוספת ידי על נפסל אינו הוא סאה, ארבעים של רוב מכילכשהמקוה
 אינם מתכת" כלי "בפשוטי המים כשעברו גס אליו. ש"הומשכו" שאוביןמים

 כש"הומשכו".נפסלים
 כן גם למלאם אפשר חמים מים תוספת ידי על המקוה אתכשמחממים
 ארבעים לפחות נמצאים עצמו שבמקוה בתנאי אך ה"המשכה",באמצעות

 לטבילה. כשרים מיםסאה
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 ההלכה לאור תכנוניות הנחיותה.

 שילוב דורשים המתוכנן לפי וביצועו ודקדוקיו פרטיו לכל המקוהתכנון
 הקוים המרובות. אפשרויותיה על המתקדמת והטכנולוגיה ההלכה ביןמלא

 האלמנטים, שני בין המירבי התיאום נסיון על מתבססים להלןהניתנים
 המקוה. במבנההקובעים

 החציבה למן הבניה, מדרכי אחת בכל מותרת הטבילה" "מקוה בניתא.
 מותרת הקרקע. גבי על בריכה למבנה ועד הקרקע, בתוך בור וכריתבסלע
 על באתר, נעשה שהמבנה בתנאי, וכדו', ביטון יציקת לבנים, אבנים,בנית

 והתקינו בנפרד שיצרוה וכדו', אסבסט ביטון, תיבת למעט בתוכו, אוהקרקע
 פסולים ומימיו עליו "כלי" שם כזה מבנה טרומבטון(, )כגון באתראותה

לטבילה.

 משולש עיגול, מלבן, כרבוע, לבנותה אפשר מוגבלת, אינה המקוה צורתב.
 פחד. ללא ולטבול בו לעמוד הטובל שיוכל חשובוכדומה.

 נ8 בלבד, ירידה לצורך אלא טבילה כמקום המקוה במדרגות להשתמש איןג.
 יש לכן קומה. נמוכי של לעמידתם המיועדת התחתונה, למדרגהפרט

 ס"מ. 50 על כ-50 של במינימום לעמידה, ראוי ברוחב אותהלבנות

 נזילת בו תהיה עוד כל לטבילה, להכשרתו תנאי היא המקוה אטימותד.
- )"זחילה"( לעין הניכרתמים  ניכרת שאינה נזילה אף אכן הוא. פסול 
 להכרעת לרב לפנות יש כזו "זחילה" וישנה במקרה מראש. למנוע ישלעין

 באופן אטומים בניה מחומרי לכתחילה המקוה את לבנות יש לכןההלכה.

 הגמר בעבודות להמשיך אין כראוי המקוה תא התקנת לאחר אףמוחלט.
 המקואות להורקת ווקום""משאבת המבנה. כשרות על מוסמך לאישור עד חרסינה( ציפוי)כגון

 עירונית מרשת המים אספקת צנור1.
 המים אספקת לצניי 3יזן. זה דבר שכן התא, בקרקע נקב ידי על המקוה מי מהרקת להמנע ישה.

 ח בציית בה צנויושא3. "כלי", תורת עליו שאין כזה להיות חייב הפקק : הלכתיים בקשייםכרוך

 בגרביטציה הביוב לתא מוביל השנייהקצה מקובל לכן שהיא. כל "זחילה" מניעת המבטיה באופן אטום להיות גםעליו המקי
 עם השאיבה צנור את אויר-המחבר צנור 4. חשמל. או ואקום במשאבת שאיבה, ידי על הכנקוה מי אתלקרינן

 בחודהאויר

 הייקש" "שיבר4א.3יז : נוספים פרטים על להקפיד ראוי הנסיוןלאור
 ורצפתו המקוה קירות5.

 המקוה חלל6. גשמים. מי ואוצרות טבילה יחידות ביןהפרדהא.

 הנמוך במקום ונמקיה בתצפת קטנה וימה7. של בשיטה טבילה, כנקוה לכל נפרדרנ אוצרותי מערכת בניתרצויה1.

 לשם בה השא צניי מגיע שלתיבה ותגיב צמודים. מקואות המשמשים ו-"זריעה"( )"השקה" אוצרותשני

 הדבר מקואות. לשני ששותף זריעה אוצר לבנות אין זהבמקרה
 נמצאת האוצרות מערכת כאשר מיוחדים, קשיים ללאאפשרי,
 יש הבנין בתוך ואוצרות מקואות בתכנון המקוה. לבניןמחוץ

 הנפרדות. למערכות הולם איתור עללהקפיד

 )משאבת מקוה כל להורקת נפרדת שאיבה מערכת להתקין יש2.
 במערכת שונים מקואות בין חבור מכנית(. משאבה או"ווקום"
 לשני אחד מקוה מתוך המים להורקת לגרום עלולההורקה
 אחרות.ולתקלות

 המרכז מטעם בישראל מקואות בנין על הממונה נ"י מינצברג דוד הרב ידי על ניתנו אלוהנחיות
 ואוצרות. מקואות פרטי ראה הכשפחהלטהרת



 גשמים. מי לאספקת החלוקה בתאיהפרדה
 בעונת לאוצרות גשם מי אספקת למערכת נפרד תא לבנותרצוי1.

 העירונית, המים אספקת רשת עם כלשהו קשר ללאהגשמים,
 למנוע אפשר זה ע"י השנה. ימות בכל המקוה למלויהמשמשת

- הגשמים במי מלויו בעת לאוצר הרשת מי הזרמתאת  דבר 
 מיוחד. רבני בפקוח להעשותשצריך

 כשבו בנפרד, יבנה העירונית, המים אספקת נמצאת שבוהתא,2.
 המים הזרמת כי שיבטיח באופן "ההמשכה", תעלתמותקנת
 התעלה. דרך שיעברו לאחר רק תתאפשר הזריעהלאוצר

 ההרקה. ומתקן הנקבים גובה של נכונהקביעה

 85 קוטע ההשקה אוצר כבון המקוה בזן הדרוש התמודוהחיבורג'
 לרצפה מעל מטר 1.20 דהיינו, החיבור, נקב של העליון הגובהאת

 אוצר דרך הבאים המים גובה במקוה. המים גובה גםשהוא
 צריך ולכן שבמקוה המים פני מעל תמיד להיות צריךהזריעה
 להיות הזריעה מאוצר המים אספקת נקב של התחתוןהגובה
 מהמקוה מים גלישת למנוע יש הרצפה. מעל מטר 1.35לפחות
 הטובל. כניסת בעת הזריעהלאוצר

 צריכה המקוה, פני מעל העוברת המשאבה, קשת שלהתחתית2.
 הצנור עלול מזה נמוך בגובה לפחות. מטר 1.40 של בגובהלהיות

 שיביא מה הטובל, ע"י הנגרמת המים עלית ידי עללהתמלא
 משאבת זו אם במיוחד המשאבה, של אוטומטיתלהפעלה
"ווקום".

 ל"שבירת" גומי, אטימת בלי "4 ברז להתקין יש השאיבהבקשת3.
 וברז השאיבה צנור למלוי לברז בנוסף זאת המקוה. לידהווקום

ה"שבירה".

 אליה הקשורים המיוחדים והתאים האוצרות מערכת מבנהאם4.
 בתוך יהיו והווקום המקוה למלוי הברזים שכל רצוי לבנין,מחוץ
 פעולתם על להשגיח יוכל שהאחראי כדי ידו, על או המקוהחדר

 הווקום והפעלת ברז פתיחת של אפשרות למנוע וכדיבקביעות
- הטבילהבעת  המקוה. פסילת הגורר דבר 

 ואביזרים צנרתהתקנת
 יש המים, לתוך המוכנס חי, קיטור ע"י המחוממיםבמקואות1.

 עומד הדוד אם במיוחד הקיטור, צינורות דרך שאיבהלמנוע
 כל יד על נפרד אויר שסתום לקבוע יש מהמקוה. נמוךבמפלס
 הנוצר הווקום את לשבור כדי קיטור אליו המוביל בצינורמקוה

 נחלש. הקיטור שלחץ אחריבצינורות

 : הבאים לדברים לב לשים יש רדיאטורים, ע"י הוא החימוםאם2.

 לפחות יהיה נחש-החימום או הרדיאטור של התחתון הקצה.*
 ס"מ 10 לפחות מהקיר ומרוחק המקוה לרצפת מעל ס"מ15

 ניקוי.לצרכי
 אלא המים בתוך יהיו לא החימום גופי של הקביעהווי*

 ע"י במשך-הזמן להגרם העלולה נזילה למניעתמעליהם,
 הווים.תנודת

 לאזור בתוכם, או המים, פני מעל יבלטו לא ואביזריםברזים*
 בטובל. פגיעתם למנוע כדיהטבילה



-

-

 ייקבע החימום לגוף קיטור או חמים מים המספקהצנור*
 וכויה. נגיעה אפשרות שתמנעבצורה

 כויה. למנוע הקיטור וצנורות החימום גוף לפני מגן לקבוערצוי*
 החימום גוף ע"י התפוס לשטח חוץ לטבילה פנוי נקישטח*

 ס"מ. 90~90 לפחות יהיהוהמגן

שונותה.

 יעלה לא מחשקה והשי המקוה בין המפרידה ההחורהעולז1.
 או הביטון קירות אם החיבור. נקב נמצא בו במקום ס"מ 10על

 נקב בשטח וטיח טיט שאריות מצטברות יותר עביםהבלוקים
 בקיר ההלכה. לפי לדרוש מתחת אותו מקטינים ואלוההשקה,

 מגיעה הבודקת היד ואין שונות סתימות ולנקות להסיר קשהעבה
 ההשקה נקב באורך נזילה של במקרה כן כמו הנקב. חלקילכל
 זה במקרה לסדר יש לכן אורכו. לכל לבדיקתו אפשרותאין

 uttv. 30%30 של בגודל גומחה הנקב-במקום

 המקוה, לרצפת מתחת ההשקה אוצר נמצא חב"ד שיטתלפי2.
 10"10 של בגדול אחד כל השקה, מקומות שני תמיד בוונמצאים

 למדרגת מתחת מוסתר מהם אחד מזה. זה מרוחקיםס"מ
 הטובל רגל כשיכסה לפחות אחד חיבור מובטח זו בצורההמקוה.

 השני. החיבוראת

 אגירה דות לבנות יש מהרגיל, מהר האוצר מי מזדהמים זו ובשיטהמאחר
 האוצר מי להחלפת מי-גשמים של אספקה הקיץ בעונת גם שיאפשר.בגודל
 בחודש. פעמייםלפחות
 ובעומס ארצנו של החם באקלימה התחשבות תוך יקבע זה דות שלגודלו

השימוש.
 המדרגות, ממקום חוץ מטר מ-1.40 פחות לא יהיה המקוה תא שאורךרצוי

 הראש השענת תוך בשכיבה הצורך במקרה גם לטבול יוכל שהטובלכדי
 המדרגה.על
 ס"מ 20 לפחות יהיו המים גובה לבין האוצרות תקרת שבין להקפידיש
 קירותיו זה חלל הטבילה. בזמן המים נפח בעליית בהתחשב ריק חללשל
 רשת של או גשמים מי של צנורות בהם להכניס מבלי צד מכל אטומיםיהיו
 העירונית.המים






