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 טייטלבויםיואל
אבדק"ק

 והגלילותסאטמאר
 תובב"א ירושליםבעיה"ק

 5105ת.ד.
 נ.י. בברוקליןכעת

ב"ה
 האברך ידידי כבוד אל וכט"סשלו'
 המפואר החסיד בתו"י מו"מהיקר
 נ"י שיינברגר יצחק מו"היו"ש

 אתר על השבתי ולא הגיענימכתבו
 בביתי הייתי לא מכתבו בוא בעתכי
 לעסוק שהוצרכתי במרחץ היתיכי

 אלול בחדש לביתי ובבואיברפואה
 ושארי הקדושים הימים טרדתהגיעו

 להשיב כעת ובאתי ונתאחרתיטירדות
 בהציור התבוננתי כי בקצרה עכ"פלו

 דיבר אשר והיטב המקו' למדותשעשה
 האופן שבזה דמיסתברא מילתאשהוא
 סאה נתן שיהי' כ"כ קרוב החששאין
 לידע אוכל לא אעפי"כ אבל סאהונטל
 ברור שיהי' מוחלטת רפואה היאאם
 אמנם סאה, ונטל סאה נתן יהי'שלא
 לעשות עדיף בודאי טוב מהיותעכ"פ
 לעשות נוהגין שהיו מהדרך זהבאופן
 נעשה שבודאי יותר קרוב שהואבאופן
 לפי- אמנם סאה ונטל סאה נתןאח"כ
 לע- האופן ידיים בשתי שדחה מהענ"ד
 כראוי בתקון גדולה אחת מקו'שות

 השקה ע"י להכשירן קטנותוהמקואות
 ה- בית שבאותו מוזר לדבר זהשראה
 אינו שהכשירן מקואות ימצאומרחץ
 זר לדבר זה רואה איני בעינישוה
 בכאלה רגילין כבר ענינים ובהרבהכ"כ
 בבית הי' במדינתינו ישראל עריובכל

 וסתם כשר גלאט כשר אחתמטבחיים
 בהשגחת הי' והכל ולאט שאינוכשר

 רק א' במקום יתירה בהשגחההבי"ד
 סומכין היו גלאט שאינו הבשרשבזה
 שה- הסירכות קליפת של הקולאעל

 והנזהרים ז"ל אחןונים כמהקילו
 ואח- ראשונים הרבה שהחמירובמה
 בשר אלא אכלו לא בזה ז"לרונים
 שכיח הי' שהמקילין ופשיטאגלאט
 מהמחמירין ושמן טוב בשר יותרלהם
 גלאט אינם מהכשירות בהמות רובכי
 הש- הי' עופוונ של מטבחיים בביתוכן
 ב- שמלעיטין האווזות על יתירהגחה

 ובאותו ענינים ושארי הוושטיןבדיקת

 הפשו- העופות גם שוחטין היומקום
 על כלל סמכו שלא אותן עבורטין

 המלעיטין מאווזות לאכולהקולא
 שא"א עבור כי בהשגחה הי'והכל

 להפסיד אין ההמון עבור כ"כלהחמיר
 לבקש שלא ונזהרים המהדריםאת

 ש- במה המהדרין נתקנאו ולאקולות
 הי' המלעיטין מהאווזות שאכלואותן
 ובהרחבה טוב יותר ובשר שומןלהם
 מדריגה שהוא שמה יודעין והכלובזול

 מדריגה איננו העוה"ז בעניניראשונה
 המה כי התוה"ק בזהירותראשונה

 שהיתה לסאקמיר ובבואי עניניםשני
 שני שם מצאתי בישראל ואםעיר

 הנ"ל אופן על א' במקוםמקואות
 במקוה אלא הלכו לאשהמהדרין

 לא אך יותר מוכשרת שהיתהאחת
 שם והי' ההמון עבור כ"כ נקי'היתה
 שהיתה אחרת מקוה גם הביתבאותו
 הוצרכו אך הנקיון בתכלית יותרגקי'

 רצו שלא קולא איזה על שםלסמוך
 פה נ"מ )ואין ע"ז לסמוךהמהדרין

 המנהג כן והי' שם( שהי' העניןלבאר
 טרחתי לשם בבואי אךאח"כ שניםכמה

 ומצאתי יתירות הוצאות ע"יהרבה
 צד על בהכשר שתהיה תקנהבעזהי"ת
 בתכ- נקי וגם הדעות לכל טובהיותר
 לשני הוצרכו לא ושוב הנקיוןלית

 להמציא שא"א במקום אבלמקואות
 אם כ"כ החסרון אין אחת במקו'זה

 כאשר הנ"ל באופן מקואות שניעושין
 זה אבל שנים כמה כן שנהגוביארתי
 השקה ע"י שעושין המקו' שגםוודאי
 נ"י כ"מ שכתב הציור לעשותטוב

 הה- אופני משארי עדיף עכ"פשהוא
 אוכל לא יותר עכשיו. עד שראיתישקה

 בגמח"ט מברכו והנני כעתלהאריך
 השי"ת יעזריהו ומבורכת טובהובשנה
 ויזכה בגו"ר עניניו בכל שלימהבישועה
 צאצאיו מכל ונחת תענוג רובלשבוע
 כחפץ והיראה התורה ע"דויוח"ל
 באה"ר דו"ש ידידו וכש"תלבבו

 טייטלבוים יואלהק'
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 לונדון אב"ד פדווא, ד. ח.הרב
 האפודיי מנחשב ותדפיסמכתב

 ,488א .א .PADWA8 פרווא רובחנוך בחלק ובמיוחד זה לספר החומר אסוףעם
 ן4"'"'יUTHO*,TY'"'")"4)"49* החרדים קהלת דהתאחדותאביד חנוך הרב לכב' תש"ל בניסן פנינוההלכתי

 תע"אלונדון את לחוות בקשה תוך לונדון אב"ד פדוואדוב
דעתו.
 והתו- תש"ל מניסן פדווא הרב כב' תגובתאת
 R"yn ן נדו לו .יפק ג.ימו__..ה,ו"ג. דןג,ה הכרת תוך להלן, מביא הנני תשל"ב מאדרספת
 להעתיק לנו שניתנה הרשות על והוקרהטובה
 ליט"א שיחיו ויצחק יוסף מו"ה בתורה המופלגים האחים ידידיילכב' האפוד" "חשב ספרו מתוך הרב כמדתשובת
 בשנת בלמדך מקוה לבסן למעשה הלכהבעמן

 בעטת על במופחד מאירה זו תשובהתשכ"נ
 יל גודל המקוה, שיעור מזויין, בבטוןהשמוש

 ק
ל

- 

 ל יק
 בקורח עליו למתוח שיש מה אלא לעייז, פנאי עדיין לי הי' לא בהם אשרמתכיזלבלועושד.... אני ההלכות פרטי עלולא הקונטרס מן נוחה דעתי שאין האמת להגיד מוכרח הראוי בקרקע המשכה ועניני הנודשפופרת

 הגישה עצם הואלדעתי,

 ספר להוציא מתכוננים שאחם אלא תורה, ללומדי מיוחד אינו הזה הקונטרסשהרי
 לעשות רוצים ואתם מקואות, בבנין העוסקים -בלנים בשביל מעשיתלהדרכה

 מן והרבה הרבה הספר חורג זה ולשם שבדבר, ההלכה צד את שהבאר זה לספרפתיחה
 הראוי,.המסגרת
 במעין, שישגם הקולות מבואריםהיטב שלכם בקונטרס נקודות: סחי אסיקולדוגמא
 י"ח סום"י יו"ד בחלק המהרי"ט יען מובא, בזה להחמיר הוראה מורי נהגווהרי

 מה את בזה ומסביר תמציות, מי הם ולמעשה מעין שהוא חושבים פעמים שהרבהכותב
 מדבר ונמשך עיי"ש, סאה מ' בו שאין למעין שנפלו שאובים לוגין בג. סבאשמחמירים

 מקום בו שאין ממש במעין לא אם כוחליו, שנסדקו במעין אף שמחמירים אלהמהרהט
 ולמעשה כליו, ונושאי בשו"ע גזבר שלא אע"פ סבא בזה הוראה מורי וזהירילהספק.

 מים מתמלא והוא בור שחופרים דהיינו מעין, שקוראים מה לכל כמעט נוגע זהדבר
 .בטבע
 והרי מחמירים, ויש פוסלת אינה ניכרת שאינה שזחילה כותבים אתם נקודה:עוד

 דוחק במקום אלא לזה נזקקים ואינם טובא, בזה להחמיר הוראה מורינהגו
 להתערב ירצה nlpDn """ע"" בונה הקבלן אם הדברים פני יהיו איך ועתהגדול,
 ניכרת. איננה כי להכשירה יש זו שזחילה ולהחליט זה,בענין
 הזה. בקונטרס מציגים שאתם זו בצורה בבנין, מקצוע בעל! רקתורה לומדי שאינם אנשים לפני מקואות ה. להציג כלל נכון זה אין לדעתי זה,ומטעת
 בזה והנני חושב, שאני מה לאמתו האמת להגיד שעלי לרוחי שתבינו מקוהאני

/"4 סלה טוב וכל ושמח כשר בחג אחכם ומברך שלומכםדורש
 חע"א לונדון תשל"ב אדר כ"ח ג-יוםב"ה

 יסף מו"ה וכן- המופלגיםלידידיי

 שבצירוף צודקים שאתם ויתכז מכתבכם,קבלתי

 מספרי ששוגה בצירוף וגם שלי הבקורת מכתב"אאאייי
 שחששתי. מהחששיצאנו
 בדבר, נוגע נעשיתי שמא אותי חושר שאגי לפיאכן

 גם לשלות נא הקונטרס, ותדפיסו לפועל הדבר יצעואם

 סלה טובוכל
ן

ל

 ב ב8



קמההאפור קנסימןרחשב

 נ ק ן מ ימ
 תע"א. לונדון לפט תשכ"ג א"ר כ"גב"ה

 שליט"א, פוזנא טאיר מ~.ה הרה"ג 'דתילכבוד

 תע.א.לונדון
 "סו המקוה גע:ין ו,:" 3י "ה :חק3, יקותי"חדשה"ט.

 "סר וסרו"מ ,מוח, עוסו .סו"! סדתקה!
 הנהירה ,גתת 3ה ירכו "סר הדיך !קריע דירם ג(?,נוסתן!
 ו6ג" ט,ג. הייתו !ו ע!ג?יךיו

 ל63ר  דבריו סיר ע)
 יקיר והמס )6מח, 6מח עייין סוקל 0ו6 ,5ר?גקודית
 !פסוח. ענייו "סר המעמה !יעח ח'רחו נמטירעי:י:ו

א
 טת)י ועקות וטוי מ"י "ס פו1"מ ס,") ג),ראשית

 ינפח טיו)קיס והיינו מתייזע;-43טון,המקוה
 מוט.ח  ייה:יס 0)ינוענט יצריך 1ל.,ץ:..  יהגוחלי6]המקוה
 מתה(קיס הכוח!יס יעי"( בוו),  טל  רעשיי  1. ח,ע.ס"ו
 "סר מעורר ופרו"מ מיק. 3הס 4:חהוות Oi1bt b')t)Dיפה
 ואס ירינה, וסיפר. לכה הקרקע "סל ,וטון פה מקד גמוז(ה

 המסט" ה!ימע:ע מתון 3ח) n1DID ית4)"
 "מר גדוש

 ql~1D ושי המקור.. כותני גחון ~?P יתהוה ~IDrלמטן
 גממן להסיק ע!ו!יס טהכות)יס (ה מטי "סר וגריוע,

 ס)" טיס געווס גס הס ע!ו!יסה(6ן,
 היעג, המיס )הה(יק

 להכי! הכות!יס כח מגייסך ה!ימעיט גחוך המנטוחו:תי:ת
 ,)6 רכה הקומה "סר )ונדין כמו גמקומות 31יוחרהמיס,

.,,3ה.
 הויר, גווני תתנו  ובהו כ3ו ": ו3רוהנה

 ו0תסקגי
 ס~:

 נהץ"וח יסיח המנהג פטט וככר גמור.שיתר
 יו!כיס המקויהן כל יסרבל גירן ותיתוו 3עטון,מ6ייזען
 משן  הוייח פי על :עג0 (ה טדגר וניין זו, כורךיננ:יס

 הכיהר. הוגר י)6 נגר יריורננן
 ס"ק לפגי נז0 ונהי יפוק גניו "מתקו כקיןובהיותי

 מסיימיר, טליכ"י ט"3 מיי" 0ג0"קיומו"ר
 3ססר ונופסד להיחר 0,3 קריני חטיג0 כח3 שכגר ליוקמי
 3מקו0 יכל יסטר, ים ת6ייזטן-כעטון לרתוע 3זייירור רויי סמיי לי ימר וימרס טניעי. תוק יונ יו0טירת

 'עמוו להען 3עעון,  כ6ייזען לשסתמם תועלת שייסתופ3יס

 יי:? י)1, נספר וטיי:חי  עויף. זה 3וו6י טיס  יניס0מקי0

 רלי וסוף 3":, יספק מלקי כל  מבו"ריס ייי6גתיו3י
  lrr"hn-3עטון. מקח: לטטוח יוק נתור םייחר :טמעסכל

 6עפ"כ ]יז"!  סם b~D')C תס6טמיר 6ותו"ר כותר,ובמוס

  ר6;יח 3ר(!. נהוטי עמיחי !" פ? המקה: כטעטיחי14מט0
 ע! טמוחר מנוט qh 3מקו0  ליזהר ם!ריך רבן במרוכ3ר

 סטין (otpn "1 טפסר ו)6 ייכף ומ"ת  וכו".כו' ריןפי

יטגתי
  )סמוך  בפטר ספיר יז  גרע. וז0 0ט:תל מחסרון 3זהיסים. ובי (ומלין וישף יסדק ססח6ו0 )חום וים גיבו,

ntcr)סכטר :לע:"ר סמרי:ן מכחכחי פי על י"יי(עןננעטון 
 עכ"ל.לכ"ע

 טומאה, קבלח בני הס  0יינוענט נתיךי:ק3כיס כרזי חוטי הני טמא מין יתפסק עיקר כ' ייעתוואת
 מימום 3יח סוס "ין נגחין !חחס מת,)? :כסו 6סושמנס
 גרזל מוטות %ו תועי הגי מם" ממוכמיס ")" שיווע,013

 0וירות נוולי מסקנת ויעפ"כ כך, לטס מחחים )עפו)י
 ירוע ז0 וגר כי מטיף, כגדר עור (0 6ין .כיוס)?חיג.
 נווטות ם, ע:קיוח כתויות מיוקרים יחרוטת מצחיימפורסס

 ס"ין ספק טום אין 3"יי(כן-3עטון, טין !)ורך 3ל()ומוטי
 ז0,  )טס ס:עטו יהמוטין המוטות "!6 טין )!ורן!.קמין

 הפסטוח. 3חכ!ית פמוט היום ההיתר גןואס

 רסמי כספר בז0  סויבור ותרחיב מפסי, עזוסגהאכן
 יפטר, ת6ייזען-ריסון יעמויי שמקו? וליינומ5~ן

 ואס לוופל, OD 0כותליס וחייגו שמקוי כל 6ת!לתש
 כ3ר ונרו מז0 וגם כלי. ייון תםט כוי מקוה ין  יםכן

 כיין מיתוס. 3ית טוס 3~: טפין ומסק:חס לוורותגולי
 יווע, וכרר וז"ל יטת3 פ"1 סי' ת"ג מיסריי וו3ננסו"ח
 תתקוי טיתמיר  תליוגיוויטט 0י"5רירי

 מ5ימעגט, כתמוה
nbrיכולים, סיייו 0תטס משי 3!ימ"ט, סחירות יותרת 

 ק"ג ס" ת"נ מיוס"ס גט"ת ועיין כולו, 0מ0:3לאמיי
 נועי פתים שמנמת ונס  בנין, ורך יגעיש מסעם י~:טיק)
 דבריו כי טס ~rtft יחמו) 6מר, מטעם 13: ייקל ר"מ3ס"
 הט"ממ וסם "חים, רמומה ועירתי הוו"מ. עכ"ל מ6וגטו:יס
 ההיזק!  ומסט כ)ימשט, ,מישה מקנניה היעמיתלמקוה
 יתשבץ וכיס כלי, כמו 6מו גום הכ) נעטה המיפויסטי,י

 O,,nDS גגין, 6לי ז0 5י1 סיף טסוף הו3ריס וחמקה63ריכות
 עב").)ל"ע הי" טירה ונקוי מקומות חכמי  לעסות :והנין וכן1,")

DAדמו"ר הג") נתיצגה"( עס"טמ"ר b~utst  ו, מטיי מגיי)("יזה נהמנה ה" גוץ גה)ימענע 'גס והגה 11" 
 סלי ו6ף עלמו, נפני לעתוו סיכך כלי  י0ו6מפקפקים
 0:ונ"י לועת מ"מ נקרקע ק3יעחו רטטת b)b אכלינעטי
 בקנסו 6ף גלי וחוך לעגול לסור. נימיי( סי' יו"ד)יית
 hnth י0 )בוו"מ התמען מ0רם"0 ילתטו' חקקו,ולכסוף

 במ0רס"ס תה'"1 ר3ר סמר וסמכתי סיקל,סמ0רט"ס
 יבל 6מרינ0( ממני ואיי ושיקל, 13 מזר ומת"כמתמי: לסמיי

 טוס Phn 073 מ"1 סי' יו"ו סעי עמס 103"י 3י6רכ3ר
 כיל כיי יירו מקקו הנסוף ;קוטו מכלי עויף ס0ו6תטט6
h~hשו"ת גס סה6ריך, יטיי"ט 36יי0 גיזום כמו ממט כגין 
 טוס 6ין ממס ט33גין ערליות טוני יקריך מקו6וח3ל'
 נסרים ק3יעוח ע"י החידה סמיו וי"( ס" י"וט3תח"ס כויוי סך סל כח3 ס"ו ס" מ"3 מיו"ו 3תםר יה3"טחטט,

 עויף ט4? כיסח (o'h והמקיקה סהקניעות נטופןנקרקע
 3גיןממטיפ4גכל0מחיס ררך והוי כיין מקקו וינסוףמקגטו
 גי ונימת חקקו. ולבסוף לקרעו דומי תעעס נז0תמחיר
 טרמו 3גו3"י גס יו6 בנין ורך 0וי %ס 3ין ומיתוקעיקי
 וכסיף טק3עי יף ימת י36ן למלק טכח3 קמ"נ 3ס";ס

 "טיס וגכ':וס דאורייתא ובה :דה 13 !טגון "סורחקקו
 ד"ירייה", וגגה :דה "פי, גחוכו ,טגו) כפר 3:.ן רבויהרסה
 בזין ראוי תיגי החין חקקו .ולמסיף בקצעו  סרסרמס"ה
 ז0 6ין מוסרית לכסו" רחי03 התח"ס טסו3ר י!")ממן,

 )וסי יר"ם ווסת וכו' מקרקע יוקבע הכלי יוי ילק כניןורר
 ס0 ס:ק3כו מתכת ס! י3ט0ין מהי, ריין כמו ג"כ מזירז0

 כלי כמו b)h ממי בנין גמז 0וי ולי טו"מ דעת לקרקעכל
 ה:3)י 3יימכ:ט 6מ:0 וקרקע.ס:ק3ע

 וודי )ר06 בקוקע
 וכן )נ"ע. ונטר תמס הין וחוי יטיס !כרוס ממסררתי
 י)יח מ!יננע:ע נורווה סעוסין העולס 3כ! השיתרגח"סט
 ה!ימע:ט  ס3תוך גריל רהוטי ונס יר06 וי"ג רחי.ת6ן
 ר%)" גניי והוי ימו עם,וזגגה

 "ומז"ר עכז! לכ"ע וכתר
 ט)'ט"י1וס6טמ"ר

 מוברים נהור ו0יויי בנ"י. 3תטו3ה
 גלי  ט0וDJDt'i 6 טל !מקות למוס הדפיס כי  ,bg'ה46:
 3ר(י ג!" !!ימלטחמסו

 היורקח למי מהכריעו מה ודפי ג"כ,
 מ!ימטנט, מקויות  ו3וגי0 4ה,  תויטזן ס"ין המנהג :קבעוגן

phגס כי  %ימענט, לתוך בחל נותניה 06 גס מסטן  טוס  
 גדי. !ן סוס 13 טין גמור, טין (ה כמו(ה
 קפיוי ים %") סלפי  טיסיי ינוי מימריסובדובב

 כמקון

 סיט סגיי ל% נלי, מעין ס0ו6 לפי D)Dn'Sטל

 ob גס (GIGn 4 יס -טתויס ומי הכרז!, סיר נוספתקפיוי
 מפי 4:)כה הוגרע טגגר וניון גרז), ביי עסויה)יהענט
 גס מותר ירי מיימע:ט, hthtpn )גנוח טמוחרהגוו)יס
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האפור קנסימןחשבקמו
 ה1ימע:ט. כחוך 3ר() :,ח:יס6ס

 Th iDr'1b 1ימע:ט ם, ניקוה כי פט.ע יופה העיוןואחה
 %"! גס הקרקע )חון ה1ינוע:ט 6ת טיו,ק'סנעטון

 חיצה ונגנח שתנה ומקוה h)h ה,", הממיר ון6מנסיר,
 ומיפו ,הנט), יכון הי, ם)6 רטוע המגנה והי' הקרקע,3ח,ן
 יכון וה,, נחמוק כן יוי .ע! ג,ימע:ט הוה המתה6ח

 גט."ת הפטון !ו3ר ומימן מהממיו, ה1"1 ועת ונזה)ה:ט,,
 מן,וג6וויטם ה1"1 וצרי יו.ע וכגר ו(") טס מיסריםיוצג

 טמיפוה קומרת (6ח נ:1ימע:ט, העשוק: ממקוהמהממיל
 כויו המתה (h'Slt יכריס טיסיו המץ מטיג!,נוע:ט,
 ס6ג6ר. נמו 1", מסטר סמוכין )הגיש 'ם וכן הדו"מ,עי"ז
 ניטל  וכסיין :"ן מ"ע ו(") קע"3 סף מיו"ד ה,"1דכתב

 והב מ"ר כחוכו לכפול ו%פי' כלל כלי תסוה ליכב'
 )לנרי (ה )מיציק מ,גיחיס OJ? 116 הסגרם. מקוג'ון

 הטגייה )פסו) כצי מטור מקקו ו)גסוף 3ק3עו טגסה6ומריס
 טכסים הקרקע גחוך הין תצטוח 6"" )י3ריהס י6ן"כגחוכו.

 לקרקע והמיכ.ר עזיו גזי !ורח הרי וסו)ייס ומיפות ו')ו

 המקובת 3כ) ,ורגזינו ידיו מ,6:ו הישך 6"כ !פטיו מה:'ל"

 .ש הכ"מ כס"ס מ:סריס 6ו מ3ערווע:ס (ה נעייןהיעטו"
 הגור הו6 ונוה י)וג)ין. מקוה גע:ין b'en קו"ח סי'גיגום
 כ6' ושגטן יכריס rbn וב) נ") 6"ו  )כ)י. ים 3ין)הכוי)
 מהוגנים .ובה ה1"1. עב") כלי מסוג )6 מיתרס רועמוו
 Dn'i fit1D1(D .ה(ה הרעוע הגוין כ) ממו 060 יו61ה6)ה

prnni,.וגרדה גו, ,טג.! ס)6 !ימטיר ים כ6, !הוט! ויכ 
 ה5"5. 3טס טס שו"ת  המו3"יס הוגריס הןוהן
 טל חיגי וכגון b)h ד3רוו הי"! %מר ט!" לרון, לנוריש

tTDכן ע, הקרקט,  עט תחתור ותיגו גפרו יוק סהען 
 36, 3כ)י, טגי!ה (ו הרי כיתו טינטל יפטר סיס לזמריט

 ה?5ימענט נוזל,  כסהי6 לותו .יתקין שומה נו.ן סה,6ג,ימע:ע
 (ה גבנון כי ה1"1, הממזר )" (ה גכגון השדמה ODיתו ניי הו% תתקטן כממו% וכת"כ בקרמה, יקדי יהיר)גגם
 וסמוגין הקרקע. גמזך ג,, כמו הנוקנה !ר6ומ טים קמר6ין
 הכצי :יק3 טכ3ר ד6ט"פ הרמג"ס מוגרי והמחוסרי(", הרמג"ס טיטח צפרם ט"( SD" קע"ו סי' ה,"! טכח3 מה!ו3ר
 כחוכו ,טגנן כסר 6י:ו ~rh ע"ג ומוסים. המטהר.:קג
 סוורי מהירח יוי%ת טכי"1 %3ופן Dh3 3י. %ו קצעו66י"כ
 יו הק3יעוח תהו )וון יגו 5ריכיס  ומעתם  גנין. לתורהכלי
 לחלק  סיס 3"סיטוח טי"ן ו63מח יהי'. ונוה וייך הזיהכגין
 רכלי ען. לכלי הכ"י. לפ"ר  הרמ3"ס 3י' רתיייי תרס כלי3ין
 תכלי יותר קל 3תי3ור עולס קרקע טסי% לקרן מחתורמרס
 וידיק ומעט מ"ג ומינו. rtD הו% העפר OD יהמרו לפיכן.

 ס('י rh' להכפר דסיותיו והותיקים %3רן טוחוטתק3ריס
 יייו יחמס דופני ביטח התלחלתיס הירן פטרלמלומיח
 צחיה ממק"ט תתם ק3יעוח ":"1 הקוקע וופני עסל6מויס
 ויקל טו3 ו3ק זה יין יירן לכפר סיו3יקו t~rh עןסל

 כוו פירוריך עיי"ט כלל. ק3יעוח וי וקין מיניהןיפייוו
 העסוי' כתקוה כך כל יתני% 3על יסמתיר יעמירבייגו
trPDגערי3ה להרמג"ס לו סרי כתו ליומה גמיגור לו די ולי 
 מר36"ר והנה לכן. %רם 3ין חילוק טיט ס"ל כי מרס,טל

 ה.:יגית רתוך  עו3לין יין כמרס ויפיי מהרה3"ס יותרתחתיר
 היק סל והס3הו דרכו ולפיכיווע,

 וגיימכ:ע לותר מין קרוי
 ומתימו ומתקטר ימיו חין ויוי העמה לחוך %ותוסוו5קיס

 יוחק לתום תקוט  סוס 6ין 6מו ממם !היות ברותיפס

 לועת %"י, h)b הרה3"ס, לוטה כלר טהו% תעעי%ולי
 013 להתיר יס סרת3"ס מן יותר עוו הממיר מהו%הבב"ו

 פקסוק.  טוסנ4
 6יי(כן-כעטין, סל הגין ורך תוייר ם"יה רטתיובספר

 כולך ען סל פיתוח טחי 3ין המקוי כלייויקיס
 הצקיה תעטה התירוח תסלקיס ובח"ג כליס,ט,ו5קיס
 וברופן הירן. יל הו? הגיין ממכריס ית"כ ורק תתס,ותלוט

 יי' 11 גדרך עוסיס יי וכס נוול, פקפוק יס ווכיכוי
 ילד  הגנין, ררך 11 יין כיוס י3ל ברזל, 3לי גסליסור
 כס מתיירת שקלסה כקוקס,  כחוך ומיקפה תחתליוו5קיכו

 בגין ירוי  הכתלים יעליס ומח"כ 6חו, 'גום שעטיתהקרקע
ממט.

 תדייין 3""י המקויות כל גוניס כיום %סר הייועובדי
 יסתפג נוולי 3יור6ת )עסה וסוטרשטון,

 ולטי מסיויס וסלתיס ירסיס יקלה 3הקו%וחומיתתטיס

 ידלה. תמק.%ות סימנטו טמפו ל% י5, ימר כוכינ:רריס יטי ליייוויטט חסיוי גס ותסיף. "ה סלה וייןתססי
-  ~ltr"h-3עטון יסר תפליל נריהוהטטס  כסי ותסרט 
 !ו. תכל :מור 3:ין והוי יי"י, טל לגיורו כלל וורהוייג. הכיקר%, 11 לתססי הקום 13 %ין - ייוס הכניןסיגנון
 ימים יעתהו למען  הן מכסי, בבעת ין וולה : תובלת 3ווים

 ו3הירור. כהיחר י%5 ויוגררסיס,
צ:

 המקון טיעון יין "3וע רוקה פרו"ת ימר המכי'הבקודה
 המקוי טימור והניגליטער.

 סיוף לכן יוון
 hn~h ר"% ס" ריס והיו"ר neh, ג' גרוס %חי כלימה
 טותקח. הימי פתב% כוי ימה כל טל י35ע ת5י למוסיףסיט
וסגה

~nho 
 חורן סיעורי 3על ועת לסי nlb)Sh, ג"ו הי%

 ו6ו3עיס טחונה הימה ירי יענטיתעטער יני הי%ה35%ע
't'D:DSו1רין ,ע:טימ', י6רגע,ס "מעה הרי אגע הם,, ועם 
 ושיכעיס תסטה על 5ענטינף ויר3עיס תסעה )מסוגמעתה
 ולפי %מד, !יסער עולה בסרי ביום עטרן על 5עגעימ'עסרס ביווי ול"י יעגטית'. ו%ר3כיס וסיעה מעוכר פרוס5עגסי:ד

 ועוו ניסער ותחסים וסנים תמוח ילס הו% הכל בסךזס
 ועת ית:ס תליכעה ילף מלקי ויר3כיס ומרכה חיותתסע
 טיי היי פי%!3ע בי" ה%תרוניס גרולי ע"פ r'bימען
 ויסרי יעגטינד,  יסים .הי6 הקמה (ה א"י וחלי,5ענטי:ד
 למטול פריך ברוס, ישי ו35%ט ורומת, ביורך %!3ע תליסוספח
 ורפק וימו יטיס על יענטית', ורבע 5ענטיתי וימוטטיס
 5ענטיוד, רריי וסלית וסמהיס וטקטי התיערגרוס

 וחסעה הרוח סלט וכור לשער, וסתוגיס ותסער תטוחטס עולי ,ווי
 האף. מדק ממלי יצחר מעט ועוי מ!יטער, 6)ף מצקיו6רגעיס
 יותר ירמי סתקוס שיור  לעטור הו6 המנציגאמנם

 מי ח"ן ל"ג סח ממ"ג ההסיען וכס"ט הוין,חסורת
 גוס:ין  וכן ספק כ) יוי י61ת גסיעורין ירגה :פס גע!טהו6
 וכסלי טפלים מהסיעור גדול יותר לפיוחו ימקונמת3כל
 הסטוי יתממנ וככן עכ"ל.כפריס

 לקפוט המקומות 3כל בוק
 כויס מטטכר טל תטטער. תהו% ליטטר, (q)b התקויטמור
 וענין לתפוס ט%פםר סיעור S1D הרכב לתעלי וזממכוער,

י"מ.
ג

 ליון ויני 53ענטש'. יגור מסופרת טישר לשיןיעתה
 כססוסרת הקו%וח טרור ת"ו ומקוקוס פ"והחטיי

 בתוספת% הר"י ובעתיק למקונן, מוזרות  י,3יוח כפתיהנוו
 3כפמ מיוצע ילק %וס כל טל 33י:וגית יימרו פירכותפחי
 :( ת"% וף )בנתוח רימריגן מטוס יטפח מכריע וליפ"

 והסחר %3!נע תתם סוטרתי טית ;ית 3גוול r)thוטפת
 הקזוס גסות הזכרתי יכלר הר"ט. ככ"ל הזיגוגי הי%ניוגע
 זס ולפי וחיי,  "יטיי סי יוי נטפח  מהם ט,רגעייטע כיעור r'h, בתזזן סיטת מהיי יממתירי, הטיכס ל"ייטר
 ומזה מנטיע,, פגי הוי 3טסמ ננס סחוב ~D3Sbטיעור
 (tD)P~ ירשי הוי הער שופרת סיכור יסר %ויי%

 - ליגון) המשכה הר%;וה ההגע "ת כו"ליס זהולפי
- 3כפמ תמס ממט %סר בייגי  הנוד. שפופרת טיעור ווי 

 טהור הגוו גיפוסרח מ' DD" ר"% ס" 3ט"ע  הלטוןימרס
 ור..6 הין, ס3סס מי"רגע ר%טוגיס י35עוחכטחי

 לסי כי כבנ"י, רלי ירוי כלס כת3 והכ"יירמ3"ס, )סי
 b)b  ליגורל, בסהוכב ה35%ע יה כופלים %יןמרה3"ס
 גס הנור. גסס,וסרת והיינו 4מ, והסהוכה 11 35%ילוקתיס

 בהערל יך וירמ3"ס, יר"ם פי' 3ין מילהן טיט יייןהגר"י
 לסיעור וכמוכין לוו סיין יע"פ כי תמהו, יל% יינוויגייס
D3Shהרויח הייינו היד, טקסס מייר3ע הש" טיים ץ 
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קמזרץאפור קנסימןחשב
 מטה.. bbh קינו הר6טונה )3ין 3י:המההגון
 הקרס 53וח מה63תי מה סייך ג4: דגם נוקהולמעשה

 ירמה (CD 3ע) טהור סמי החטג"ןגסס
 )ענטיש, ממטה רוממות ,כן ה:ק3 !עסות ים ומגןגטיעורין

"the.יותר 

ד
 ק!"מ גסי' bnlb1 מה !קיים כמיס נוגה סיעורבענין

 )טגורה ממע, נגוה הנקווה מה:" !ריך )"1סע"
 המיס גויה לעטות 0ו6 במקוד) המנהג הנה !פקוח.(רת
 ר.מורגה )עשת טהגיס גס פערך, !יעיש ועסרשמ5ה

 סע" n~sp 3ס" ו6ית6 )כמו טפמיס ד' ומזההתמתונה
 )עטות ורגי)יס הקותה, קטות ה:סיס טוג)וח ועזיה)"5(

 כעיטנו. (ה ,l'bs- רני4:, ממדרגה גגגיה פמוחה הנוהבירגה

ה
 הרסו" קרקע זין ים )שעוט u'b ע] פהו"מ ט")עוד

 )3,וע רדוי סיהיי )רין 6ס גס המסגה, !ענין!גדוע
 סים, 36:י ש"ג קרקע יחן Oh 5פ" 5ו עכס, קלקעעד

 כסר. יה"ג"כ
 )הממיר וסוג יץ סע" ו"6 גס" הומ"6 יכחל ה5והנה

 ע, ההמתכה סחהיי .)כחמק:
 הרידוי, קעקע ג3י

 המרוכי כחג 1(") סם גג"י מו53 מהמרדכי מקורו!גווע,
 הו6 הק"מ ממעתי 1(", גס"י הלס"ס כחג וס3ועוחגס"ג
 נקרקע יה3!יע רפויות ע, 5ו קרקע גני ע) המסכה טנ6,6
 המיס"(

 :חוטי
 כקימו :עסית (bnla וכהדומיה קרקע 5מ

 36, ם316יס סס נמ:ס :תגע! כי הרשוע מחמ)יחג5ו
 4:ג)יע וקש שינס נפויס 16 5נניס מ"ת ע"גהשיגה
 טהרי מי:ייהו מ5ונין סס SW3D ו!6 נכדי סמונתוח כמוהוי
 עליו סהממיכוה קורס מתמ!יח 164 כאייו )דונם יכו,כינו
 ה"ר 3חסף משחי וכן 4:תמ,יח )לוע ר5ויס אינסמהרי

 הג"י. עכ") עב"!, יוקם ספר מורהן6!י:מר
 כמו הס o'ns ווילת מסוס הו6ישוע הראו" קרקע וגעי:ן וה5 הזה, ההסגר !פיולכאוהה
 ורטן קרקע 6גג גט!יס בס יכי"( ויחמנו, מקרקעט:ג!עו
 ר16י לוקק ד3עי:ן !וננץ פוקוס יט מרישו, e'sibtסס

 מיס, !גדוע המטועו אע"פ ו!ימענט קרקע, דוגמת!3!וע
 )ומר מקוס ים גס קרקע. ס) הקיער. כמ ווגמת 3)יעחו5ין
 מהמיס )ומר ,ריכיס 6נו יזדוע ר5.וי' טהקרקע מר. יע"יגון
 SD מ"מ 5ו קרקע hpll הקפידם 6"כ קוקו; 6ג3מטניס
 החסכה, דין עזיו Pht )רוע ראוי 50י:ו גג מסמ"גהקרקע
 (ה גכנון ,ומר 6ין ר.גנ, ע] עפר מעט הוים 6ס5פ"

 ו:טהךו. קרקע 5ג3 נחגט)וטהמיס
 וכה 3מרזכי הנה ז"ה רי"ו ס" ט"ו נמת"ס עייןמותז

 גם"ע, (1 סיטה כ% מ(כיר 60י:ו מק ע!טחמה
 חמה גס !גדוע, הראו" קרקע ע! והעת ,ריכל.יהמטכה

 3ע!מ6, מומרץ רירך hlb (ו סיטה מ3י6 ם5ינו הרנ9'5ען
 הל5.וי' קרקע שעינן יס", פוסקים והני המת"ס ססומגרר
,DIS))5( טימטיטה ם6יגי !הכסיר 5ן6 יגריהס "מרו 
 ופה ד6ורייח6, ספו) )השיר ג5ה ההמם_כה 5( כיכו4:,
 ד)5 5:ן כגון Ish קרקע, ג3י ע) המיס סיתגט)וגערן

 דמעי מ5ן !יג5 כפריס, מיס רגו ""כ b~h גהמטכההכמריון
 המת"ס, עכת"י )ה מם.ו )" ע"כ )גלע, הראויי קרקע נ3יט!

 3נמה"י. זרור )י נרץ (ה 1(").סייס
 דגעי:ן הסיטה כ!) מק הנכיר )5 כמת"ס י3ר' !פיהנה

 וגס )גווע, כרש" קוקע ש"גכמסכה
 הרם""

5, 
 ספין מיטתנו !פי יען גע)מ6, מומרץ גורך 5)5הזכירה
 ו)6 מידי צ"ע כסריס, מיס ר3ו 65"כ גהמסכהמכסיריס
 מיס גו סטין דמקה: כמ"כ ו5"כ )גלוע. בר6וי' קוקעועינן

 ג(ריעה הן Dih', נכמה מחכסריס הס ים וטפי,ם5ו3יס,
 היוור, ג3י ע, הידור b~b טינה וההמסכה גהסקה,הן
 !שוע. הר6וי' קרקע ע"ג כהמסגר. טחהי, !הזריךסטין
 ההמסכה מתי" היה, כהידיר גס )עסות מוסיפיםו5ס

 6טר ,ימיט, י[0 סיקמ דיו עכ"פ )גלוע, הר6,וי מקוסש"ג
 סיה.' ויו וגס מיס, 3ו)ע ם,ימע:ט הרי5.ח עיניו סוףסוף

 דוקק ון6ו 13ין, ג3י ע) :מזן !גלוע הררי הזיכ!ימענט
 קכ"ג סי' יו"ד 5ים גמדון גס מרמי 310 עולס. קרקעען
 כקרקע דיו )מלט( ך!ימע:ט !,' דפסיט5 5' 5וחסוף

 !גלוע.הר5וי'
 )ינבוט ס, עיקה מעסו 3ירום)יס 5מד המקוסוראיתי

 מנן מעה ה(1 השקה והיתה המקוה, ייען
 המיס הנמסכו עוקה לוהב ודרך קטנינו, 35ניס שרידהיית
 מו"ס הגלון הורקח פי ע) נעסה סהן3ר וכמדימה)מקיה.
 מעי חון נג:סיס מהמיס ההסנר והי' ("ן, מי:!3ערג("3

 )ר ען ההמטכה 31(ה ה3.)עח, קרקע כמו וזהה35:יס
 מנקי משם 6י ה1ימטנט מסוס 5י )יכיס מסניהר.ידור

ה5נ:יס.
 מורגה, ממנו י!5 ס)5 )ג תסוחח !ריך הזה ההידוראמנם

 15חה יעסו 6ס כי מ"5, סהטיר:יוכנוו
~plD 

 גחלם,
 )נורך קיגין 3יח סס ו,ע10 נקרקע, שחב ימררו למ"כורק
 גביר ,מסי) ה(ה ההידור נהפן יהיי ה35:יס, מזקי5ותס
 המיס ממסיגים סע!.ו ה!ימענט יעסו ומכה"ג ס5ו3יס,מן

 מזקי ,הסיס h~h 6( ו5ס קי13,, 3ית טוס 3!י מזק!מקח:
 מסמי 3יר.ום.)יס טר5יחי ימה 35ניס. מזקי 3), יעם.הנניס,
 מחמותה העיקה :טטיח טס העיקה, וחון 35:יסמזקי

 !ג. תשומח ,ריך (ה ושרוקרקרה
 h(h 5י:ה והמסכה הכמרוכי, וס") גה6 קרעיו הטיאגב

 6,5 (ה היזכר )5 והנה !גבע, הראוי, קוקע ג3,ע)
 הוכר !6 מטהרה כויתן )ענין 5גן ם5וגין, המסכת!כין
 קדח !תמוה וים יידוע, הראוי, קרקע ע"נ המסגהם,ריך
 ו6פ" ירשן h)b 6י:ה פוסקיס להררה ס6י3ה כי (ה,ע)

כו~
 רוג )ועת החורר. מן הו6 מטהרה והויתן ס5י3ה,
 3טהרר.. מגהויחן יותר 3ס6י3ה מממירו (ה ונוההפוסקים,

"Db1קרקע עג"פ 35, ,3,וע, הואוי,, קרקע ,יי וליח הממגר 
 דהמסכר. מנו 3סעי' כמ"מ כלי, סייגו ד3ר 750 3,5עי,
 !5 טומאה קמח 3:י ס5י:ס גריס כלי ו5"י' כיסע"ג
 מ"מ גסעי' בממגר כח3 נטהרה הויהן )ג3י ופילומהני,
l~rsמקוה מיס 3י והמסיך אסור מחש םנ סילון וכן( 

 )היים נופ!יס המיס סיהיו וה,6 טומ5כסמקה
 ספתו ען :וסריס 5ס 36, המקיה !חון טומאה המקרןמדגר

 קטן !יגור 735 מן הסילון )פי טממ3ר 15 !תנכוונממכיס
kf*עכז!, כסר !מקוה ממנה מק!מין מהמיס מרס סן 15 נק 

 ס6ו3יס, עליו !המטין מפסו! מרס 5ו ען ם, ס!י:,ורהזה
 1DS. וטעמם כטהרה, הויחן )ע:ין !המסגהכסר

 טפמיס מג' פמיחה קנה o,)lhn !ענין וכנוססה מזייןעזד
 נטהרה הויתן )ענין והמסכה נ9'ה, מסעףכו6יח5

 עומקה המקי, דבר מ"מ גסעי' כז6יחhlx 5, 3כ)סגי
 המקוה. )הין )הדי6 ממזו :ופריס המיס 56"כ "ומןאינו
 וכוי, מ"מ 6ך י"ה ק!"ט סי' יו"י המח"ס כנר עמי (הזען

 מ"מ גסעיי ד6יח5 דב6 !פרס יגו)יס היינו ד53מחוכתי
 הכווה כסר, המקוה )תנך 4:די6 :ופריס המיס 5יןי5ס
 כ"ס וף (ממיס הגנל דמן 5)5 טפמיס, ג, סן המסכהסיס
 סגי, מסהו גהמסכה גטהה. הוייחן ולעוין מוניםשב

 טיי"ס. נטיי נס וו  הוטההוהחכרה
 המטכח מענין נוגר, טיס הפן"ה ע! המת"סועמד

 מיס ותילת ולענין o'nDD, ג' ועיגן  ורשןס6יג.ן
 גתסו' הר"י יירי  טס לתת"ם והריי ככ"י, סגי טהרהע"י
 ר,התסכה טטסת כוי הו6 טפתיס נ' טל למטכס וניינןויק
 חג' כתטו' הף,י ימרס וז"ל תירן r"1tDI לתוו, מתורתי)6
 וכמיס הפריכו רהתס מסוס תנ"ט  פתיח המתגי"ין

 תג"ט פתוח היי קרקע והך יכיון קוקס ע"גייותסכו
 הוה לי 6"כ לגור וסייך היכי וליתר כמין נוהיםולפעהיס
 בנה עכ"ל. 1תי4: לעיין תטי"כ כלוס נמסך סליו:תסכה
 יסר קרקפן שיג התסכב העיגן מב תיוין עסיהתת"ס
 קרקע. ע"ג המטכה3עען רלי 3טכרה תילה תס""כ ולית", כתקן מנ"ט פתותכ"כ
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ולאפור קנסימןחשבקמח

 )שין ד6נו6י הס)6, מן 13 ים שנע דתי ,יצתי כ3לאך
 r~itst קלקע, ג3י ע) המסכה מעינןט5וכין

 יס וקוטי קרקע. ג3י ען המטלה גערן !6 נטהרההיייהן
 מסו!, מס המיה ע) (b~p ט316י0 וגנוים האר, והסנר)ומר
 געתן ותכן כמריס, מיס סס.!י0 ממיס )עמות ההמסכהושין
 הרפוי, קרקע )חין ה;") המריכי וכמ"מ ת:"י0. הניג)

 נוחמ,יח ג",, וכקינו קרקע 6נ3 :חגע)ו דהמיס)גווע,
 ע! המולים ~qb עיי"ס, ס"ו3יס טס נויה ו:ח3ע)הקרקע
 עכ"פ "3) !גדוע, הר6וי' קרק.ע מדריגים ו5י:סהמרדכי
 וב;"!, גג 6ו (ה )סם נו!ריכי0קרקע

 ומנוי)"
 גי מ,ריכיס

 יק.ר6 מיהי, מציתו )6 כטהרה הוייחן !ט:ין "3)עפמי0.
 !חוך )3" ,ריכיס טהמיhlh 0 המיט, SD טס.! מס3(ה

 ת;6י0 הני 3(ה געייתן !6 כן .ט) טהרה, ם) גירךהמקוה
 גטהרר. והוייחן נודרנ:ן הם ם"31י0 "ס ו"פי' המסגה,ס)

 (ה. גהרי וי הרי לן  התורי, מן )היזחשיך
 מ"ג סמלייות ב"ב יר"ט  סכתי נוה )פי קטה, עדייןאבל

 ט"31 דגתו ע:ין  בביס ליצר  ספסר יי ופיכות"ל
  ר,בייס  סלי 3קרק ו"מרי:ן יגי' "זה 3מס' דח;ן מה"ורגזן
 "פי ייי נר יוסי ר,  ךטימ יושן ר' יהר י"מ ציילכ"י(
 ע"י כוייחן טהיר יה,' מיס מקיה .ג.נ מעיין  6ךקר"
 דם"יגה מ"מ וגו' כחיג נוק.יה ג3י קן" והטי תה"טהרה

 גצי טע"י ים"י3ה וקטטר שיג כויו הטפיח !כ!ד"ורייח5
 דרסן ם"וי כולו יפ" .בו, "דמה  גלי "מיס כן,נפיס
 וי Tr'n  רללי לכיורן, מםמע ככ"ל.  כירי ע"ידוייייפן
 ופי; היג"  6ט. :וירי סייפי  תכעיס רפסלו לימר,ר!י:י
 העיקר. מן ממתר ט"! יה" 6ין קמה (ה וצפי כעירה,הוי,חן
 hib הר"מ  ימית  ספין שפטר מ.כרמ, (ה "יןאיברא

 טהם".גה וגגין החירה, מן  :סביבה ד!פעמיס!ומר
 מעעס ו,6 הנוקתה, !חיך וחומס (O'h והמיס טמ5יסוככיס
 לונזר  רכוזו 6ין 36! נטהרה, הוייחן מסוס 6!6סאגה
 גס !י, 6יח הר"ם וין מן וגר  סיייי. על גיר. וירנזטיס
 ע"מיס, ג' hp,1 געייתן וו" מהו גג! !?משכה טריהגם6.גה
 ע) :מנה bb גס המסגה, פיעוי גן"ה ר"6 סי' 33"יעיין

 ה6 גס מה, גג"י !גרוע הר6וי' קרקע המ!ריכיסהסוסקיס
 6ו קרקע גגי ען 6י" הממכה דפין מ"ו DD3"י6'ח6
 הו5נ"ן מן הו" טומניה מקג! 5י;ו ו6פי' כני ע"ג ו,"!צור
  יכנד'ם (ה !כן זורן "ין  o:nh פכי, ס"ל לי  רלריסויחכן
 יוייתן יטו ייי  טייבי וג(יוח הו"ם בכותת  יכרת !נווקין

 וי. כמרי 4ש ייי רל" לזמר יט  וספיריטסרי,

 למסקה, בורות ט:י לכמות רלה ספרו"מ מי לשיןךעכשיו
 מי מן !6ו,ר מוסק ק:.' הט3')ה ממקוהוהמו

  גסמי0 מי סי סגי !שנר מוטק יה,' כוה והאוזרגממיס,
 היפיר בכל ליפמיי כרי היי  ויצעי  3לרו.מכימר
מחטטי

 הריי"ר ראפ לדי יטר סריי  וויל  סטי  :מן טל
  טיו3'מ. לריין  :מ לכתפלמ 1מ פל ליספיר יי  מ"ג ביתיי'ץ'
  גסמי0 מי ם! פסיס  יולר  וי  לים לרטית רולי יתווירו"פ
 יו"ו  חיים גרגרי לרעה חוטן יון כי  ייפלפי מזותיוכס
 קעטרס. מטוס מקוה :3י כל כפתוי סים פ"ח סי'ח"י

 י.  כתויהן  גס למלול ~רר פרו"מ ורלי נריםלשירור, "לי מיסיי סיין יו"ר כן זל" מס"ס, מפסיל  פסוסליכייר 3"י סלמטקי 3ווק,ס h)h מחמיר  יפו טהז"חולע"פ
 והיינו  ימיולי, פור  פיסיי פרי"מ י3ל ייני, סיב ירייוזה

 גספופרח 3נקג הגטמי0 !"ווי מוטק ק:"מהמקוה
 ע"י רק הסני ,היומר מוסק יהי, הגממיס אויר 5ג!הנוד,
 כטפופות  הייי וכל  יייס כיליפת  רוס כל מכיתל  הויהפירנ"
 החמיפוח ייויר יכל  למש יי יכל ז"ר, UD3" כרייתימיורי
 וגט! ס"ה נחן ממטם 3ייחר ו)התרמק ה6ו1רוח, גיןהמיס
 יטבי החויר כי  לתום ים כי לפליק,  קלת  יס (ה וע)ס6ה.

  סטיי פרו"מ ועת o;nbl ה3'. לתיורר כחייט נטפת  גוחלה6, האתי עמיי  טס, יפלי  וימים ירפוי ידי יומן בשךיסוף
  (מיקה ילק  11 5,ן גן יהי' 05 ובפרי.ס6ף רתותי,תטרי
 מרמ"י  סדין ס6ה, מש!מעקה

 5ן6 י DDS" !ה מוטם
 המוס).  יירמממפת  מהי" )(מיקה )מ.ום מיין ק"כ דוח הם"ך דעת וגס)כחמקה,

  גס !ה, ;מוס 6ס הפסד 6ין  רמוקה  ממסק גסולדעתי
  פקוס לייית %ו לי בכלל  "יר  מרקיתימרייקי

 סס ס'תהוה יפטר יסר3מיימ,
~rlh 

 ;גאה יהי' ו," קוקון
 הנה וליעגו, כסרה ס6ה מני )נועלה ומי!? וה6תכף.
 ו3כ! כקן, 'מזכיר הרנמ'6 "ין 3כ"'נ.0 ס,? ונטן ס6התחן
nhrממ' ,)נועדה ונמיי: !כחמיה. ]ן? !מים התנ"ך דעח 
 :ממיר ונמה )(ה, מוטס כרמ"ח .יחר,.,ככן !ן המייס"ה
 מטם6 מקוס ::ים (6ת ו!עימח ס"ה, ונט) ס"הבחן

 :וכ. ול" ס"ה  מש )מעש: ומ.)ה)יזי !3"
 פתרת  סגנה !(היזה !מים סטין הם"ך ונחג ה"גם

 מהרי"ק ם)דעח טס חג'" גענמו הט"ן בזההטיפ!,
  הסקה  לעסות יותר טיג )דעח, כ; ע: ,ה. ע, גס 4?קטידיס

 כ:קג טיעמו ",6 האורווח,  בין יזור  כסיופרמ ביקב:מירס
 ק:י' טיק יתהוה 060 כגת הכוחן, ס! כחמתון 3מ,ק!מטה
 ימו. גס ה6ו!רוח ם:י ם) מיס טטמ ש.) כי :יגר,תכף

 החמח.ן גמיק. גי 50ה, ,וגטן ס"ה :תן )ע:ין גסוה,ע):ו
 המיס טפין ויחכן כמיס,  פיוסה כן כ) 5ין האורוותס)

 סמתמ)פיס מסה יותר ?:ור, גטפופרח :קג ע"י טסמהמפיס
 הנוד. גטפופרח 3רומ3 הסוה גק!יפת ע"יגגונה
  4:סי0 ססמ יי" ייי!ריס, בסופק לאיזיייב יכטי  060 !י, והקיר מזר י"י טוויה hD'1 ה"הוההנה
 יעטוח ט6פטר 6תו המגנוחי  ובכן 3כך.  לזרך אוני'ביפן מליי  מירי 6ת ו)ה:ימ  6מו יולר  לטריז כיי ססיממטס

 ף פירלמ  טחי" b)b מאפסית,  בכויל פירלמ ע"ימיססי

 יס!י, והמיט ט:י 1Ssb3 מזק יחה,ה ohn כיי  קנח,כמוזי
 הריטון.( ג6.)ר :יגר תכףיהיי

ז
 3רעפי0 המקוה !רדף מוחך 06 )3רר לרו"ח דורסעוד

 ה5!. והגומוח גומוח, 3"תורשס סים גזע"(()טיי!ס
 הנוח!. ען היסג ויי3ק,ו העין סיע גה0 סיכ:ס:עטו
  לפופ  3לן  סמכסין רעפים 5יח6 ,"( סעי' ד"" גס"וחגה

 הסקיה טוסיין 5י:ן ומקקים נושח  3הס ייםיפייפ
 !(ה )63 ,ורך  6ין וח"ו עכ"ז, 3הס !קג! :עסו טן6)פי
 :משיח ס3ה0 ו6מוריהס מקקים, פניהם ה6!ה הרעטי0כי

 המיס. עם 3מגכ כ% 3"יס ואין הקיל, 6) ;נרקיסהגונווח
 מעעO'hD1 0 הגי פס,ו,יס וק"ג הטיט, 6ת !קג)טטסויוח מ1י קירו) כיח דין !הן ים נירווח הני טמ6 !פקפק 6יןוגס
n)sp,קג,ה, עטויות אינן ה5!ה יגומוח כי טומאה( b)h 
 ועזו !הכוח!. הרעפיס 6ת ,ייהן ען ייריק מהטיטעסויוח
 ס3ומ )עיין עו!מיח nlhSnl עמייוח ה6)ה הנונווחכי

)pD'ממוגרים וגס הקרקע ע0 !ממס ,עסיס הרעפיהמהרי ושי קירו!. 3יח יין !הס קין )"ג( סי, מ6,ו"מ 
 "ס ועוז לכ"ע. עומ6ט קג)ת דין 5ין (ה ותגוןיקרקע
 מרס כ!י  6ין הלי הגומוס, מזו טומניה קנלת  וין לכסנתן
 )עיין יקמר. מתי ו!6 קיווקו 3ית מוו 6)6 עומלהנוקג)

 6,4(. סע" ק!"מסי'
 י6וריית6 טטעי6 מט,וס התודיתהרביתי

~sb 
 !מעסה

pbה6)ה ומלכפיס היו אפי' כי כזה, נורן 
 גנוי טומאה קג!ח !י מוס עזיהם  5ין  גת)וס,מסמסי0
 המסמם וכ) מ"ג דכ!יס פ"נ הר"ם הגשה גח"ספח6ולהן"
 גריס מהי פ",מ הרנו3"0 ומסקה טהור, מרס 3כ)יגפ,וי
 טמור. כפוי כטהורת מרס גכ)י המטסם כ! הג)! ,? וו")ה"ה

 סאה. סיג גג) לוחו ומפרך וום"ח גוהוהעי
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 ז"ל טיקוצ'ינסקי מ. י.הוב
ד תרס" שנת "מאסףיימתוך

וש,
א,ו"יי

 מיכל יחיאל ר' של במאמרו יש מיוחדענין
 המתאר )1905( תרס"ד משנתטיקוצ'ינסקי

 בתקופה בירושלים והכשרם המקואותתכנית
 ה"תקון" תאור הוא במיוחד מעניןההיא.
 לשיטת תר"ס בשנת שנעשה מקואותבהכשר
 הגשמים מי אוצר תאור וכן י'( )סעיףהראב"ד
 ב"מאטף" פורסם המאמר י'( )בסעיףהגדול
 תרס"ד.שנת

הוברת

 . פ"המימן
1~opתובב"א ירושלים "עה"ק תרס.ד שגט י 

 ציון בן הרב,,,,כמוה"ר ירידנולכבוד
 שלוס, "המאסף" עורך נ"יקואינקה
 תשית 6ת 15 )כ6ר מ65תי ס56כת"ר

 ירוס)ס סעס"ק ס6קכגויס שגוהתקוונות
 )מ65 וסגי כסכסירתס, ונווטגיגות"ו

 ס6)תו,כוס
)6

 לנצלני
 ממוטת מק61ות 3' געסו
 כיגיסן "DD'(i וכות) 5ז1ע

 כספופרת כקת ממפסיק כוח3וכלנוגע
 סכסריס מיס כס נסיות 6חת נוקו:כגור.
 "נוקיס וגקר6ת )הוכם יורריס סגסמיסונוי

 ונקר6ח כס b'o o'S31DC וססגי'סכסירס"
 מי יכ16 סגסס כינוי הטכי)ס"."מקוס,
 ורך סגנות נון סכסירס קוקוססגסנויס
 כקת מ515 מעסוי ויה חרס: ס5לכור
 יכ16 מס וררך סנוקוס כיח ככיל ס5זוית
 מהק6רומעם לגור לעסוי ויס הגסס,מי
 )סח,יק כסס וקין חלו5יס ססגס חרסס5
 יע" חרס, ס) קור nlnDS 6"6]ו6ס
 תס"ח וככוכ"י מ"ח סע(' ר"6 סי'סו"ע
 ק5"ט ק5"ח סי' וחת"מ ק5"ח ק5"זסי'

 מק161ת ס)' ע3 ט:לס גר51י וס'וס)6:,
 סטכי)ס מקוס )סכסיר וכסכך ט'[.סי'

 מיס 163,1 סספופרת כקכ 6תפותחים
 הטכי3ס )מקוס סכסירס נונוקיסכסריס
 סספופרח ער ממיס יגיעווכלסר

 סטכי5: כפקוס ס16כיס גויס ומוסיפין16ת1 סותמיי
 )סענור מנעמס זרת ממיס גוכם סיפיער

 ויעו"ס )"1 ס2י' ק5"1 סי' כפו"פ)כר6ית6
 6ת ס1כ )מחריף וכסר51יס סרר(5כוסי
 ס6וכיס ניס מוסיפים הכיסס ס5סריס
 מ5י6: סוכ סת:י' ער סכקירס)מקוס
 ח)י5:, וחוזר סספופרח, 6ת סוגופוקח
 יגויס: סכע: ככ5 כמעע סריס מח5יפ.ןוכך
 )ועעער 1.80 : סכס'רס כמכמדףןכ(

 1.20 רחכס 1.20נרכס
 נוקו: ס3 סעוריס 6רכעס 1כז:גינסס,
 מעוקכיס לנוות ג' סו6 כוקום ס5 סיעורנכי

 לנוות סקס כרוס 6מס ע5 6מסוס.ינו
 5ענעינועעערן 60 ערך cnh h'oוכ3
 נוס?'פרת כסט. נרו) סעור 3ס סיסייכוי

 מבאוסרת גרו5 סעור גס וכןוקמט:
,oSDnS,סכ:ירס ממקום סנו'ס יררו וכלסר 
 נכויס גרו5 סעור יסקר סעגי)ס)מקו:
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 תשיעית שנההמאסף
 גרו3 סעור 1'כ6 סר6סוגה כלוקוסכמריס
 1,30 העכירה: ומקוס סקגי'.)בקוה
 ער ימקרקעיתה רחכס, 61,20רכס

 rr3 6מר 5עגט'מעטר 80סספופרת

 ומוסיפים גרו), כסעור כסריס פיסחקכ)
 40 טוך כערך ס6יכיס נ!יסכה

 1.20 ערך otno גוכה מיסי'5עגט'מעטעל
 : נוהטכור )מעלה כזרהלסס61

 6ת )סכסיר גוסגיס 6נו טפס רנמרןג(
 סכסירס מנ!קוס סטכילסמקוס

'hlbtפסוטיס ס6וכיס מיס כוחניס 6גו 6ין 
 סם6וכ לוקוס 6ת להסיק סטני)ה)מקוס
 המסופרה, חת 3פת הכמורה,כמשה
 ע"י כמירס הם316 הפקוס נסוחביי
 ככ"י סנווכ6ס סמיטס מסוס זהוהסקתך
 סרי"ו 3מס הנוררכי( כתכ ר"ס)כסוף
 ק6ס 6ימריס סיס וקי"3: מ69 ס"קוכם"ך
 ע"י כתירס )מקוס ס6וכס מקוהחכר
 סם16כס חוזרת סספופרת ונסהסספ"ס

 othSnn זס h'"o )רעת )חום וכרי)6יסורס,
 כי הכסירם, נונ!קוס סטכי)ה פקוס6ת

 קלס חויך פתוח הספופרת 6ת)?כיח
 וס)6 סמקוס 6ח םנוחממין החמוסכמכי)
 יסמס סנוף וגס הכסריס ס:ויסיתק3ק15
 בג"), כוהגיס לפיכך זמן, כ6י~:ספ"ס
 נ!6ך 3;6ור6 קמה 11 סיטה 6:!גסהן

 מכסית מ"ג דנוקי6ות פ"ו נ!נוחגי'וכגלף:
 וכך5" ססמק:, סכ)חס )6חר גסמסק:
 ס) משיסחו סי6 וזו כ"ס, טעי'כש"ע
 עכ"פ 6ך יעו"ס, ק:ו"6 סי' נוסר"חסגו"כ
 "וקוכ ע"ז וסייס זו דיעס סכםסס"ך
 כם' רפיתי ועתם לכתחי)ס".)סח:ויר
 6ת יסכ יזר כסי' נוקו6ות ע5 ט?רסגירודי
 כמסמריס וחזקם הנ"ל נוקו;י' סי"פדטת
 כן סם") לכוותך מרכס דעתוסכיך
 "ס יעז ניס )הק3 מקוס יירע סריגווס"ס
 ככתף "נומלץ מ"ח ס"1 סם הנומגס]ונו)טץ
 מ6ס" מ' )החתון מיררו סר )עליו;וגוחן
 63מר ים כי הטקס, ע"י )ftb 6' )רייק6ין
 ודין והחסון טמון קמרו ih~cפמיט

 רי"ג רגב סי' כחת"מ ררש~ויושניד, , ג'( כשמגס סממיעגודסמק:
 והע ס)הס, מסגסג ססנ'6הי"ד
 סרס 6)6 ספגו, מנהג כנ!1כעיקרו
 )טכי)ס, המקוקות כמהימממאיס
 פקוקות 3' לעסות סנ!כהנס כחכומס

 כגור, כספופרת זל"ז ונקיכיססנווכיס
 o'e'oln 16תס ונ!ריקיס ה6חהוכסמגקיס
 נו)י6ס סתסי' סך ס6וכיס גויסכחכרתס
 ס:וקוס )חוך סספופרת עד ,ורדיםושנניס

 סמג" "ה )נקית כסרו5'ס 61ת"כהריק:,
 ומוסיפי' הסגי' 6ת מריקים סמרר,נוהפכין
 ושמגס סירנו הר6סוגס )הוך ס6וכיסמיס

 : פטם ככ) חלי)ס וחוור הסני',)תוך
 הטי מועיל מה גתקמיתי ךכמך1~ישה(

 חת הכאיריסר6גו
 ה6 6כתי הכסירה, ממקוה הטכי)המקוס
l)bc)וסר"ז הפותח 6רס נוכח כ6 ממיסם3 הריסיי ק3,מ הרי הספופרח פותתיס 
 6סק') 6ס רה6 וסר6י' 6ןס, יריתסיסת
 הרף 6ת מהסיר ע"י דמע נירקםע3.ו
 חל כזורק סה61 עטו חייכ ומיתהתוגע
 85שיש8 יש 841 ש"1(ו 81יגין 5"ן)858ימי1
 ע"י )יכין נ' כ6ו הרי )וגין ג'הר6סוגה
 הרנ!כ"ן )רעת רק )וסע 6וסתמסח
r"h--s  ע"י סכ6 ר;) סס"3 וסטור
 ,ס סרי כני ע"' ס63 6ף 6רסתפיסת
 והר6כ"ר הרק"ם nDIS מחל"ככס6וכ'ס
 כ3י ע"י ס)6 6רס 'וי תפיסתר)לירהו
SD1nכן, גערת: המקוס רוכ 6ס דוקק 
 גירויי ס' ועי' וכ"ח, ;"1 ס"ק ט"'עי'

 ום"3 הט"ו ע) הסיג ופס י"ר סי'טסרס
 מתפיסת )וגין ג' פוסל )הר36"דד6ף
 מקוה 6ף ר)e)nb 61 הן יעו"ם(,6רס

 כהח'כור שהנסרת 31bc כלההעכי)ס
 סח. מתחכריס וס"נ ספ"ס ע"י)פקוס

 מרויח'ס 6ג1 6ין סיכ 6"כ 6ךהנוקי6וח,
 כסכי)ק )6סר ורעינוי' סרי"ו סיטת3גכי
 olpin הטכי3ס נקוה 6ת נוכמירי;6ג1

 וסייגו ג'( nlh,i'Dl כתכת' כלסרהכמירם
 ~נוים סטכי)ה נוקוה 6ת ):!)6 כוכי;1)יס
 ספ"ה, ע"י כמטקה ו)הכסירסס6וכיס
 וסכיך מ"ז כס"ק הע"ז ההקסם )זקוכרומס
 ניס )סכהא מותר 6'ך ססקס' הרמכ"ןנסס
 סלינו מס Stuln מס נוגוקכ ככלי)מקוס
 )וקוס, 6דס ע"י כ6 ה6 מ"מ כא'חסוכ
 6ת'ת נור מהוי דכס"ג תירן קובייתו1ע3
 ג,מר 06 כנ"ר 16)ס תגור, ג15ק הויספיר

 סרי חכור גי5יק ע"י סוג גתכסרססק)וח
 סקל: ומכ"ם תנור, הוי p'ch 631 גורהו6

 6ח'ח, גור 6ס" ד)"6 ופסק)הרמכ"ס
 ססו6 סיכי כין )חקק t"DO )סמ"סוגס
 סרי דרככן ביסור )כין ד6וריית6שסור
 כמ"מ hn"~thl הוי ר"ח )סיטת סכ6גס
 פום)י' כחחי): )וגין ןנ' הכתים חזקתכא'
 יוסף שרון DO' )פינו"ם 6כן ההורס.נון

 16ל' לטפסר הפ65מפין" "נוכוגתכרכר
 כקין חמירית סי6 הנוים משכת 06):ק)
 ססק)1ח ור") הסקס, ע"' סנותכסריסהפסק
 מסקס, ע"י סמת;סליס ספ"ה כסעורעב
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חוברו
 רסמיס כנ"ר סכ6 גס גיחת לפי"זסרי

 ג' סמס elh לו6 הר6מין כקלוחהיורריס
 הו, סיפו ועד מתחלתו החלול חסיירע דמי יוסף 1כרין DO' על י"ר סי'ט:רס גזותי ס' סהקסה מוס כתפ"ס, הו6הקלוח עיכי כי הסקס ע". הומ"י כתכסרולוגין
 ולענין לנ"ר, כנוונן קם: ל6כתפ"ס
 פ"1 ת1י"ט כמ"מ לונור ג5טרךקטפר0
 OSth יטו"ם, li'ch ד"ה מ"חרמקו6וק
 קטן סגקכ לעפות סי' ט.3 יותרלעג"ך
 כקלוח לוגין ג' 60ין לכו כרורסיסי'

 מהס"ס פחות סגקכ סיס" 1"ףסר6סון,
 6ת נוכסיריס ס"כו ר6חרי קפ'ר6 6יןג"כ
 יעכר, כו סררך רפית: ספ"ס רוחכ5רכינן ל" הו סגס'רס מלוקוס הטכילסמקיס
 דוק" כעינן )6 )תק,ס כסריסמיס

 קהסי'
 לסמק: hSh רנו זס סעור כיכספ"ס
 )וכלוחכור

-p'D 

 הו, כתפ"ס סעסיגו
 מקו: יריקי סי6 י6ןע ממ6 חרסנזמים

 וקנטרך ).ג.; כנ' ותפסל כך16יהטכ')ס
 לונין ג' יסי' ל6 061 מסקס( ע"ילסתכסר
 6רס, חפיתה )יכ6 סוכ סר6סון3קל1ח
 פוס) כתחילס 0גס כחכנויס פפקינןדלגן

 : ליגין ג'רוקק
 6'( 6ות לעיל שתכתי )כמו ככנןץ1(

 כירום)יס ס6סכנזיסנהגו
 סחרם סיסיכ כעזס"י 3ס כוער מעתת"ו,
 נצטערו ופרכס מעכר, חר"ס סכתעד

 6ת לסכסיר כיכלחס 1.60 טלסרגגש
 הר6כ"ר. לצ'יטת גס סקין כימיסמקוס
 ס6וכיס ס6ס גחן ס"ל הר6כ"רדסנס
 ש9 5שי sh~ ,85%% 51ש1 %58985קו8
 וימי נפחתו החסכון CD"' ס6ס סיעורוכו,

 פסו)ס ויעיר סל רוכו כה ים 1ל6הגסנניס
 ועת סי6"ס וכתכ כר"ס ככ"י)1נווכ6
ohSOוגס רי"ך( סי' חת"מ יעי' 0ט 

 פסיל ר)סרמכ"ס 6ל6 כן ס")הרנוכ"ס
 ועי' סקורס, מן הו6 ולסר6כ"רמררתכן

 ל"מ וס"ק כ"1 ס"ק כגחל טסרס גרורי'ס'
 זו סיקס זלפי קס. יעי' כוס )החנוירסס"ל
 6"6 סנוקוס 6ת פעמיס כ' כססחליףסרי

 תו ליכ6 סםליםי רכפעס עידלהכסירס
 ס16כיס מיס להוסיף כוסגיס מסגנומכסגינו ולפי גסנויסן מי סל סיעור רו3 סח0כיןלפי

 הטכילס למקים ממגם וכהת סכסרסכמקוס
 לזם, גס חרום: מ65גו תי"0מננשנת : שכ"ל סיטם עס"י סל6 סכסרתססרי

 סנוקוק גניה 6חת זוית כקרן נוקיססים ר6יכו ונוד'רוח עגולתחרי
 כסיעור חפירס כעומק, 13 לחפור60פקך

 הטכילס, מקוה סל )טומקס ומכוונםמקיה
 נועוקכ נוגועטער החפירס עסינוו6ז

 מעטער( כרוס מעטער עלנמעטער
 כנגר ועונוקס נפופי מקוס סיעורטתחדק
 תלול וגקכ סטכילס, מקוה םלעומקם
 להנוקוס, מסתפירס עוכר סכורכספופרת
 להיעלס סגהו החפירה כתוך סוסוהגקכ
 ו6ל סנוטעער, כגוכם סייכו לחקרקססמוך
 ליקיר ררך ג0נוי0 נוי י3ו6ו סחפירסתוך
 יפקסו ל6 סחפילס סכתוך וסמים חרס,ס)
 יעמרון ענויט טל תתיר onol לאסקס6ל6
 מסחפירס )סעוכר :זס סספופרחונקכ
 )6 תנויד פחחועסעריו הטכי)ס(לנוקיה
 סטכילס מקוס מי וננו65ו י0תס, ול6יסגר

 סחפירס קל הגסמיס לנוי תמירמחוכרים
 tveDh1 וומןן עת ככ) מפתיח ספ"סע"י

InlhJCמקוס לנו61 יכעיס סייגו סוכ הזם 
 סרית לפיטו 6ף ס6ו3יס ונניססטכילס
 ספ"ס ע"י גסמיס לנוי סנותחכריסצחרי
 מנסגנו ממניס 6גו 6ין ככ"ז תנויו,הפתיח
 סטכילה מקוס ph המלטיס והגנוהקונס
 זנון כ6יזס יקרע פן סכסרס,נומקוס
 סרק כס סיסי' 16 כהחפירס פסול6יזס
 לפענויס מתחסר 16 זותלין )וינוי'ויסי'

 כ6יזס המפיפרת יפחס ם6ולי 161ממעורס
 סר6סוט' מעניגו 6וחזיס )פיכך6גונוקרה,
 ממסופרת וגס הכסרס כמוקוהלסכסירס
 : ע5ס'1"ט וסול לסחפירס;פתוח

 "ט גן.י0 ג"י 5י "עם."
 03 4ף גן nl'p]o נונו "ך בה החמיותינוי 6ת גס 6חליס( כסריס נוי כיוס 13 כסיכו16
 כמחליפין O'tDD מרכס במסך 6סרנוכעס
 סוכ )חוס יס הטכי)ה ממקוס סמיס6ת

 סמריקיס oDe ככג כי סר6כ"ד,)ם'טת
 ניס נועק יחסרון סטכילס מקוס6ת

 הפתוח, סספ1פרת כקכ כעכסנוסחפירה
 כמימי' הענילס מקיסוכסחק:ול6

 לפיוח 1יכ1ל ס6לס ממיס החסירםחסרון יחמל"
 יהי' תגיס וסלם טתיס קל כמסך6סר
 דלוק כן על כי סר6כ"ד, לרעת סחססקוכ

 : מזמן ננוסך סחפירס נוי 6ת גסלהחליף
 סליע"6 סג"וגיס סרנג'ס ךכ~כןעםח(

 מיוחריס מסגיחיסנמכו
 כוס סעו0קיס ת"ח ומכס סמקו6ותעל
 6ת לפתוח לסקלן רמות וקין מ15ס,למס

 6חך סיכ6 עד סכסירס כמקוהסםפ1פרה
 06 רולס סכ6 1סנוקגיח ע"ז,גוסנונווניס

 סטכילס כמקוס ולחלוחית מים נסקרל6
 וכרומס, קכול, כלי כהוכס יסקרסל6
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 תשיעית שנה המאסף

h1o1טד סספוסרת פתיחת מעת עומר 
 גד1) נעיר סטכי)ס )מקוס ממיססיגלו
 )מוסיף )סכנן רפות גוחן 161 מקוס,ם)
 ר16י' קתסי' סטכי)ס כמקוס ס6וניסניס

 : גס)טנ31

 )חמס ס'וס גסניגן ס6סכטיס רקתנוט(
 יום, גג) סטכי)ס וקוס6ח

 חולין וסכ) OSIDS יררס ססחו)ססמטעם
 וגמ"ס ניגס,56)

 סח""
 כע"מ כסח:ווס 61

 : פוקרין רק כלידס סריס סיסי'נווקוקין

 סמק161ת עליית כיליתי " עי והנהי(
 תכונת עפ"י ס6סכנזיסס)

 סרס 6טר פנינוס עיס"ק סכתוךקנוקו6ות

 מימל יךןיאל ימככרוירייר
 .מךקאצינמקי
ו ו
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 ת"ו, 3ירום3ס סחרם סיסוכ מתיסדותמיתי
 גס nlhlpn כתי גכגו ס6חרונו' כמניס6י)ס

 סי' וממס עי"ק )חומה מח71 אחרותכסכונוח
 )מקוס סמיך נרוץ כור n1CDS יכולת)מס

 וסיקכ3 כסריס )מיס מיוחד סיסי'סטכי)ס,
 )1 סמוך פגזי )נוככר נסמיס מיכקרכו
 מק161ת, חמהיס כערך כסעורומגנות(
 געסס )סמקוס סכור כין ממפסיקונכותן
 סטכילס מסוס 5ת סמריקיס פעם  וככלגקכ,

o'nnicמש סיככם ער סספופרת נקכ 6ת 
 כסופי, מקוס כסטור למקום מסכורכסריס
 מקוס עוד לעסות ס5ריכו )6 סוס1631פן
 תו 5ריכי ו)6 סעכי)ס )מקש סמוךסתסי'

 1'(: 63ות )ס6נוורס)סחסירס



 הבריאות משרדתקנות

 תקנות להלן מובאים הטכני המידעלהשלמת מרחצאות לבתי מיוחדיםתנאים
 במ- שהותקנו מרחצאות לבתי הבריאותמשרד

 של הפעלתם לצרכי )1964( תשכ"ה בשנתיוחד1/6/24
 ההיגייני מצבם על והפקוחמקוואות

 התקנות כל נבדקו אלי תקיית נסיחיצייד והתעשיות המלאכות לפקודת 7 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 האנגל בחוק לית המקב התקנית יכוהקידמית מר- לבתי המיוחדים התנאים את בזה קובע אני)הסדרתן(

 מורכבת היתה התקנות את שהכינההועדהחצאות.
 של ירושלים מחוז מהנדס פונרוב, ש.ממהנדס

 מרכז מטעם שפירא מהנדס הבריאות,משרד הגדרות : א'פרק
 והמחבר. המשפחהטהרת : אלה מיוחדים בתנאים1.הגדרות

 ויגר א. לעו"ד הערכתו את בזה מביעהמחבר , סגורה מים בריכת - מים""אוצר
- טבילה""בריכת  בעיקר ובתבונתו בעצתו אותו הדריך אשרז"ל , בני-אדם לטבילת המיועדת מים בריכת 
-"מנהל"  להלכה. הקשורות בעיות ובנסוח ההגדרותבנסוח בכתב ידיו על שהוסמך פקיד או הבריאות משרד של הכללי המנהל 
 ; )הסדרתן( והתעשיות המלאכות פקודת לפי המיוחדים התנאים ביצועלצורך

-"מפעל"  בתשלום. שלא או בתשלום אנשים לרחיצת מרחץ בית 
 ציבוריים. רחצה בתי רחצה, מקומות מרחצאות, בתי על יחולו אלה תנאים2.תחולת
התנאים

 המפעל מבנה : ב'פרק
 חדירת בפני מוגן ויהא לבנים או אבן בטון, היינו יציב, מחומר יהיה המבנה3.המבנה

 וחרקים. שרציםמכרסמים,
 חלקים לרטיבות, חדירים בלתי שלמים, יהיו ותקרתו, המבנה קירות4.הקיר
 סדקים. או פגמים בהם ימצאו ולא בהיר בצבע צבועים אוומסוידיםוהתקרה
 אצות, גידול המונע אטים בחומר או בחרסינה מצופים יהיו המבנה קירות5.צפוי
 של לגובה יגיע זה צפוי המנהל, דעת להנחת אחרים מיקרואורגניזים אופטריותהקירות

 . של לגובה יגיע ובפרוזדורים הכסא בבתי ואילו הרחצה בחדרי לפחות ס"מ180

 לפחות. ס"מ120
 יציב מחומר בנויה תהא הרצפה פגמים. ובלי שלמה תהא המבנה רצפת6.רצפת
 ניקוז לנקודות בשיפוע בנויות תהיינה הרצפות בקלות. ונקוי שטיפההמאפשרהמבנה

 המנהל. ידי על שאושרה תכניתלפי
 חרקים חדירת נגד מוגנים יהיו חוצה הפונים המפעל וחלונות דלתות )א(7.פתחי
 בקפיצים ומצויידות צירים על מורכבות תהיינה הדלתות פנימה.ומכרסמיםהמפעל

 אוטומטית. סגירה יבטיחואשר
 בשלוש בהיר, שמן בצבע צבועים יהיו המפעל של והדלתות החלונות כל)ב(

 החלונות מחליד. בלתי מחומר עשויים הם כן אם אלא לפחות,שכבות
 תמיד. נקיים יהיווהדלתות

 מורמות תהיינה המקלחת ותאי הרחצה חדרי הכסא, בתי של הדלתות8.דלתות
 פתיחתם את יאפשרו הדלתות מנעולי הרצפה. מן סנטימטרים עשרהלפחותפנימיות

 המפעל. עובדי ידי על מבחוץבמפתח
 המקלחת תאי הרחצה, חדרי ההסקה, חדרי ההלבשה, חדרי הכסא, בתי9.תאורה

 באור או טבעי באור היטב מוארים יהיו אליהם המוליכיםוהפרוזדורים
מלאכותי.

 המקלחת תאי הרחצה, חדרי ההסקה, חדרי ההלבשה, חדרי הכסא, בתי10.אוורור
 המנהל. של דעתו להנחת היטב מאווררים יהיו אליהם המוליכיםוהפרוזדורים

 והפרוזדורים המקלחת תאי הרחצה, חדרי ההלבשה, חדרי הכסא, בתי11.הפרדת
 למנהל הוכח כן אם אלא ולגברות, לגברים נפרדים יהיו אליהםהמוליכיםהמינים

 שונים. בזמנים ולגברות לגברים משמששהמפעל
 כניסה. חדר דרך תהא מבחוץ למפעל הכניסה12.חדר
כניסה
 אל פרוזדור דרך קרובה גישה המאפשר במקום יהיו ההלבשה חדרי )א(13.חדרי
 הטבילה. ולבריכות הרחצה לחדרי המעבר לפני הכסאבתיהלבשה

 המונעות חציצות יהיו ההלבשה חדרי של והיציאות הכניסות כל לפני)ב(
 מבחוץ. ההלבשה חדרי פניםראיית
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 או ספסלים וכן הבגדים לשמירת נאותים סידורים יכילו ההלבשה חדרי)ג(
 מתרחצים של ביותר הגדול המספר לשימוש מספיק במספרכסאות
 זמן. באותו במפעל להמצאהעלולים

מתקן
שרברבות

חישוב
קיבולת
המפעל

מספר
קבועות
התברואה
המינימלי

- )להלן תברואה כעתקני ההוראות את תואם יהא השרברבות מתקן14.  
 המנהל. ידי על שאושרו לתוכניות ובהתאם והפנים הבריאות משרדי שלהל"ת(

 שעה אותה להמצא העלולים מתרחצים של ביותר הגדול המספר חישוב15.
 במפעל האמבטיות מספר של המכפלה תוצאות חבור ידי על ייעשהבמפעל
 שלוש. בסיפרה במפעל המקלחות מספר של המכפלה לתוצאות שתייםבסיפרה

 הגדול למספר מותאם יהא במפעל המינימלי התברואה קבועות מספר16.
 לטבלה ובהתאם במפעל שעה אותה להמצא העלולים מתרחצים שלביותר
 :דלקמן

נ"ך משתנות כיורים י~נהסםהמין
גן14נעמי~~4עגברות
 75 לכל10-111-1גברים

מבקרים20-11111
30-21222
40-31222
50-41322
60-51333
70-61433
80-71444

 20לכל
111נוספים

אספקת
מים

 זכים להיות צריכים המים אספקת מרשת למפעל שיסופקו המים)א(17.
 ן בקטריולוגית מבחינה לשתייהוראויים

 מים אספקת שיבטיחו ומחמרים בצורה תותקן השרברבות מערכת)ב(
 קבועות בכל לשימוש מספקת בכמות וחמים, קרים זורמים,טהורים

 זמן. באותו שבבניןהתברואה
 קבועות לכל יסופקו הדרושה ובטמפרטורה בכמות זורמים חמים מים)ג(

 לקהל. פתוח המפעל שבהם הזמן כל במשךהתברואה
 יהיו ובכיורים באמבטיות במקלחות, וקרים חמים למים הערבוב ברזי)ד(

 מדי. חמים מים על-ידי למתרחץ כויות גרימת אי המבטיחמטיפוס
 המים כמות את המקציב אוטומטי סגירה שסתום יותקן במקלחות)ה(
 המקלחת. ברז את שפותחים אימתכל
 מטיפוס יהיו 16 בסעיף הנדרשת בכמות יותקנו אשר השתיה מזרקות)ו(

 יכול המזרקות מקום אחר. זהום ומפני שפתיים מגע בפני מוגניםנטוי,
 ההמתנה. בחדר גםלהיות

 אשר הברגה עם ברז-מים המפעל בשטח מתאים מרכזי במקום להתקין יש18. פהשטי
 והקירות. הרצפות שטיפת לצורך זרנוק עם פלסטי או גומי צינור יתחבראליו

 נקי. במצב תמיד יוחזקו התברואה וקבועות הקירותהרצפות,

 ואחזקתו הציוד : ג'פרק
 במפעל המשמשים אחר ציוד או רהיטים שולחנות, אצטבאות, ארונות,)א(19.רהיטים

 שכבות. בשלוש שמן בצבע צבועים או מחליד, שאינו מחומר עשוייםיהיו
 האצטבאות, הארונות, שכבות. בשלוש שמן בצבע לצבעו יש עץ החומרהיה

 לנקוי הניתן מחומר עשויים יהיו הנ"ל הציוד או הרהיטיםהשולחנות,
 או מכרסמים חרקים, אבק, ללא נקי במצב בתמידות ומוחזקיםבקלות

 ן אחר מזהם דברכל
 סמוכות על נצבים יהיו במפעל המשמשים והציוד הרהיטים הארונות,)ב(

 ושטיפת נקוי את לאפשר כדי הרצפה מן לפחות ס"מ 30 שלבגובה
 ; מתחתםהרצפה

 החלקה המונע ומנוקב, מחוספס פלסטי מחומר עשויים יהיורחצים המת- את לשמש נועדו אשר המפעל בתחומי המצויים השטיחים כל)ג(
 הרמתם את המאפשרים בגדלים יהיו השטיחים בקלות. לנקויוניתן
 ; מתחתם הרצפה ושטיפת שטיפתם לצורךבנקל
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 עשויים יהיו המפעל של המנוחה בחדרי המצויים ומזרונים כריות)ד(
 ; רטיבות סופג שאינומחומר

 הנוחיות ההמתנה, בחדרי כיורים שורת ליד או כיור כל ליד)ה(
 כל של לשימושו מניר או מבד נפרדות מגבות תדיר ימצאווהפרוזדורים

 ליבוש חשמלי מיתקן להציב מותר ירא מגבות שבמקום אלאמתרחץ,
 ; המנהל ידי על לכך שאושר ידים ליבוש אחר מיתקן כל או חםבאויר

 לשימוש מגבות תהיינה לא ; בלבד אחד לאדם אלא מגבת תשמש לא)ו(
 ;משותף

 סבון מגבות, רחצה, בגדי למתרחצים לספק נוהג שהמפעל אימת כל)ז(
 מכוסים. שהם אחרים קיבול בכלי או בארונות לאחסנם יש סדינים,או

 נפרדים קיבול בכלי יאוחסנו המשומשים והסדינים המגבות הרחצהבגדי
 ומסומנים מזה זה נפרדים במקומות יהיו הקיבול וכלי הארונותמכוסים.
 ; משומשים או נקיים לבנים מכילים שהם המצייניםבסימנים

 המפעל ידי על הנמסרים הסדינים או המגבות הרחצה, בגדי כל)ח(
 הכביסה אחר. למתרחץ מסירתם לפני וייובשו יכובסו המתרחציםלשימוש
 והתעשיות המלאכות פקודת לפי רשיון בעלת במכבסה רקתיעשה

)הסדרתן(.
 או סבון מסרקות, מגבות, מברשות, משותף לשימוש לספק אין)ט(

 השימוש, גמר לאחר אחרים למתרחצים אלו חפצים להעביר ואיןסדינים
 ; חיטוי שעברו לאחראלא
 במפעל. אשר הכסא בתי בכל תמיד ימצא מספקת בכמות טואלט ניר)י(

 במחסן יוחזקו הניקוי וכלי הדלק וכן והחיטוי הניקוי ההדברה, חמרי 20.חמרי
 וסגור.נפרדחיטוי

 לעזרה ארגז יותקן לכך מתאים שימצא אחר במקום או ההמתנה בחדר21.עזרה
 תמיסת בנזין, כלורומין, או חמצן מי : הבאים הפריטים את יכיל אשרראשונהראשונה

 גפן. וצמר ולריין טיפות תחבושות, סטריליות, תחבושות בור, מייוד,
 במפעל, הסקה קיום מחייבים האקלימיים שהתנאים סבור המנהל היה )א(22.הסקה

 חדר במקום היה המנהל. דעת להנחת חימום מתקן במפעל להתקיןיש
 ; והרחצה ההלבשה לחדרי מהכניסה נפרדת אליו הכניסה תהאהסקה

 ; המנהל אישור טעונים בו אשר המתקנים וכל ההסקה חדר)ב(
 יהיו החמים המים ואספקת ההסקה צינורות ומערכות הרדיאטורים)ג(

 המתרחצים. ובין ביניהם מגע שימנע באופןמותקנים

 טבילה בריכת : ד'פרק
 אינו אשר אחר יציב בנין חומר או בטון בנויה תהא טבילה בריכת )א(23.מבנה
 למים. חדיר או סופגהבריכה

 ומצופים סדקים ללא חלקים יהיו ורצפתה טבילה בריכת של קירות)ב(
 המנהל. ידי על לכך שאושר אחר אטים חומר או חרסינהאריחי

 ן לולייניות יהיו לא טבילה בריכת מדרגות )א( 24.מדרגות
 ; ס"מ ואחד עשרים על יעלה לא מדרגה כל של רומה)ב(
 ; ס"מ ושנים מעשרים יפחת לא מדרגה כל של השטח)ג(
 מעקה. יותקן המדרגות לאורך)ד(

 מים אוצר : ה'פרק
 יציב בנין חומר או בטון בנוי יהא המפעל את המשמש מים אוצר )א(25.מבנה
 ; למים חדיר או סופג אינו אשראוצר
 ; סדקים ללא חלקים יהיו ורצפתו מים אוצר קירות)ב(המים

 ס"מ 40 כפול ס"מ 60 שמידותיו פתח ייקבע מים אוצר של בתקרה)ג(
 למנוע כדי הרמטי באופן יסגר הפתח לפחות, ס"מ 50 של בקוטר אולפחות,
 המים. לאוצר ולכלוך מיםחדירת

 את למנוע כדי הדרושים האמצעים בכל לנקוט חייבת המפעל הנהלת26.מניעה
 גשמים. במי המים אוצר מילוי בעת המפעלהצפתהצפה

 שולי מעל יסתיים מים לאוצר או טבילה לבריכת מים המספק צנור כל27.מניעת
 המים חדירת למנוע כדי לפחות, ס"מ 15 של בגובה אויר מרווח עםקירותיהם,יניקה

 ידי על המים הספקת מערכת לתוך המים אוצר של או הטבילה בריכתשל
יניקה.

 אחר סילוק למקום או ביוב, לתוך מים אוצר או טבילה בריכת מי הרקת28.הרקת
 מי חדירת של אפשרות כל יותיר שלא באופן תיעשה המנהל, דעתלהנחתהבריכה
 אוצר או הטבילה בריכת לתוך מכרסמים או חרקים דלוחים, מי אושפכיםואוצר
המים.המים
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אמצעי
והירות

 ישירה אדים הזרקת ידי על הטבילה בבריכת אשר המים יחוממו לא)א(29.
 נקודות יוגנו אדים באמצעות נעשה המים שחימום אימת כל המים.לתוך

 כוויה. שתימנע באופן הבריכה לתוך האדים שלהפליטה
 בשימוש. נמצאת שזו שעה טבילה בריכת לתוך אדים להזרים אסור)ב(

 ובדיקתם מים ובאוצר טבילה בבריכת המים איכות : ו'פרק
איכות
המים
איכות
בקטריו-
לוגית

 טבילה בבריכת המים של והפיזית הכימית הבקטריולרגית איכותם30.
 זה. בפרק המפורשות לדרישות בהתאם יהיו בשימוש הם כאשר מיםובאוצר

 לאחר מים, מאוצר או טבילה מבריכת זה אחר בזה שנלקחו דגמים 5 כל31.
 באף יהיו לא : כדלקמן הסטנדרטים יהיו בדגמים. הנותר הכלור אתשסתרו
 מספר יהיה לא וכן למיליליטר בקטריות ממאתיים יותר הדגמים מןאחד

 יכולים הדגמים מן אחוז ב-80 למיליליטר. ממאה ירתר הממוצעהבקטריות
 יעלה לא הדגמים וביתר מיליליטר, 100 לכל פחות( )או קולי חיידקי 2להיות
 מיליליטר. ל-100 12 על הקולי חידקימספר

איכות
כימית

 כלור יימצא השימוש שעות שבכל באופן בכלור המים את לחטא יש)א(32.
 למיליון חלקים מ-0,4 פחות לא אורתוטולידין, בדיקת שתראה כפינותר,
 למיליון. חלקים מ-0,6 יותרולא
 צריכה המיס, לטיהור אל)מינה בסולפט או בגילום כשמשתמשים)ב(

 יותר. או 7.0 להיות )14ק(התגובה
 בנוכחות בכלור מים ובאצר טבילה בבריכת המים את כשמחטאים)גן

 הכלור או המצוי הכלור ושיעור 7.6, על ה-1וק שעור יעלה לאאמוניה,
 למיליון. אחד חלק על יעלה ולא למיליון חלקים מ-0.7 יפחת לאהנותר

 בבריכת נמצא מתרחצים של ביותר הגדול המותר שהמספר בזמן)ד(
 כמות של העליון לגבול סמוך הנותר הכלור שיעור יהא בבת-אחתהטבילה
 המותרת.הכלור

איכות
פיזית

 בהם השימוש זמן בכל צף. לכלוך או זר גוף שום יכילו לא המים)א(33.
 להבחין יהא שאפשר מספקת במידה צלולים המים יהיו ולטבילהלרחצה
 סנטימטרים חמישה של בקוטר עגולה בדיסקיה מטרים שלושה שלממרחק
 או הטבילה בריכת בתחתית לבן רקע על ומונחת שחורהצבועה
 המים.אוצר
 מחמרי נקיים יהיו מים ואוצר טבילה בריכת של והקירות הרצפה)ב(

 רירית. או מלכלוךמשקע,
 אלו בדיקות במסגרת ביומו. יום מדי מים בדיקות יערוך המפעל בעל34.בדיקות

 בדיקת המים. וצלילות ה-1וק שיעורי במים, הנותרת הכלור כמותתבורר
 אחר מבחן ידי על או אורתוטולידין מבחן ידי על תיעשה נותר כלורמציאות
 טבילה בבריכת השימוש לפני תיערכנה אלה בדיקות המנהל. ידי עלשאושר

 בשימוש. נמצאת הבריכה עת ביום פעמים מספרוכן
כלורינטור

 גאזשל
 המפעל בעל על גאז, בצורת הוא במפעל לשימוש המיועד שהכלור אימת כל35.

 כך בנוי יהיה החדר נפרד. בחדר הכלור מלאי ואת הכלורינטור אתלמקם
 מאוורר יהיה החדר לבנין. מחוץ אל תתנדף הגז של אפשרית פליטהשכל

 לשימוש. ראויה גאז מסכת תדיר בו ותמצא המנהל, של דעתולהנחת
 לדעת יגרום, אלה לתנאים בהתאם שיפורם אשר קיימים מרחץ בתי לגבי36.הקלות

 שמספר שבישובים מרחץ בתי לגבי או בהם, לעמוד שאין לקשייםהמנהל
 תנאי על לותר דעתו, שיקול לפי המנהל, יכול 1000, על עולה אינותושביהם
 בצועו. את לדחות או אלהמתנאים

 והשפכים האשפה סילוק : ז'פרק
אשפה
ושפכים

 אשר לכך, המיועדים במיכלים ביומו יום מדי תיאסף במפעל האשפה)א(37.
 ויהיו תקין במצב יוחזקו המיכלים המנהל. ידי על מאושר מטיפוסיהיו

 לאחר לתוכם. ומכרסמים חרקים חדירת למנוע כדי הזמן כל היטבמכוסים
 לפחות יסולקו והפסולת האשפה נקיים. במים המיכלים יישטפוהרקתם
 ליממה.אחת
 תברואה, למפגעי יגרמו שלא באופן יסולקו והדלוחים השפכים מי)ב(

 )הל"ת(. תברואה למתקני להוראותובהתאם

 ובריאותם העובדים נקיון : ח'פרק
נקיון
העובדים

 ביומו. יום מדי נקיה ומגבת סבון במפעל עובד לכל יספק המפעל בעל38.
 ולבושו גופו נקיון על להקפיד חייב עובד כל נקיים. בד חלוקי ילבשוהעובדים

 במברשת צפרניו את ולנקות בסבון ידיו את לרחוץ עליו וכן העבודה שעותבכל
 הפסקה כל לאחר וכן הכסא, בבית ביקור כל ולאחר העבודה התחלתלפני

בעבודה.
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בריאות
העובדים

 : האלה האנשים מן אחד שום יעסיק לא מפעלבעל39.
 מחלה של טפילים הנושא אדם או מדבקת במחלה החולה אדם)א(

 ןמדבקת
 ; עור במחלת או בשחפת החולה אדם)ב(
 מוגלתיים או פתוחים פצעים חטטים, חבורות, נמצאים גופו yw< אדם)ג(
 ; תחבושת ע"י מכוסים הם אםאף
 המנהל. דעת להנחת גופו נקיון על מקפיד שאינו אדם)ד(

עריכת
בדיקות
 ותרפואי

 לעבודה. התקבלו לפני רפואית בדיקה שיעבור עובד מכל ידרוש המפעל בעל40.
 : הבאים המסמכים את להציג ידרשהעובד

 בסעיף המנויות המחלות באחת חולה הוא שאין רופא מאת אישור)א(
 ן לעיל39
 בשחפת חולה אינו שהוא המאשרת ריאות של רנטגן בדיקת תעודת)ב(

 תהליך הריאות בשיקוף התגלה בשנה. שנה מדי תחודש זו תעודהריאות.
 אישור לפי אלא במפעל בעבודתו להמשיך העובד יורשה לאפתולוגי,
 ; המפעל נמצא שבתחומה הבריאות לשכת מנהל מטעםמיוחד

 לפי אחרת בדיקה וכל ריאות שיקוף יעברו ועובדיו המפעל מנהל)ג(
 נוסף וזאת המנהל, ידי על כן לעשות שיידרשו אימת כל המנהלהוראות

 לעיל. )ב( קטן בסעיף כאמור להם שיערכו השנתיים השיקופיםעל
איסור
כניסה

 עינים, דלקת או גרוי להם שיש אנשים של כניסתם יתיר לא המפעל בעל41.
 מצויים גופם שעל אנשים וכן האזנים, מן או האף מן מפרישים או מצונניםשהם

 לעין. הנראית אחרת אינפקציה כל או חתכיםפרונקלים,
 כתובים המתרחצןם להדרכת שלטים בולטים במקומות יציב המפעל בעל42.שלטים

 : הלשוןבזו
 בבריכה טבילה "לפני)א(

 ; הכסא בבתי להשתמש נא1.

 באמבטיה" או במקלחת וסבון חמים במים להתרחץ נא2.
 ; הרצפה" על לירוק "אסור)ב(
 לעשן". "אסור)ג(

 שונות הוראות : ט'פרק
איסור
להכנסה
 חיבעלי

ומטלטלים
מסוימיט
שמירה

 הנקיוןעל
איסור
מגורים
איסור
עסקים

 או סחורות חי, בעל כל המפעל לתחומי להכניס ירשה לא המפעל בעל43.
 המפעל. למטרת משמשים שאינםחפצים

 כל הרחקת על ויקפיד ובסביבתו במפעל יסודי נקיון על ישמור המפעל בעל44.
 המפעל. מסביבות אחר זיהום או פסולתאשפה,

 קשר ירשה ולא למגורים המפעל בשטח שימוש עשיית ירשה לא המפעל בעל45.
 אחר. מוסד או עסק מגורים, דירת לבין המפעל ביןישיר

 המפעל בתחומי לעסוק אחר לאדם ירשה ולא יעסוק לא המפעל בעל46.
 אחר. עסקבכל

 גז'בין ר. ד"ר)-(
 הבריאות משרד של הכלליהמנהל

- תשכ"ה בטבתח'  1964 בדצמבר 13 
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 דין פסק תמצית - האדריכל אחריותאודות

 מקואות לנזילת באחריות האדריכל את חייב משפטבית

 מכל שונה מקוה בנין אין בבנין, המתעוררות המשפטיות הבעיותמבחינת
 מזמין בין במשפט דין פסק תמצית את נביא כקוריוזום אולם אחר.בנין

 עבודות בצוע בענין קבלן נגד יארק( ניו פארק בבורו מקוה להקמת)חברה
 הופיעו הבעיה וניתוח התמצית והמקוה. המים אוצרות לבריכותיציקה

Architecture'-ב.Progressive הקבלן של האחריות מדת על התנהל המשפט 
 וזה לנזילות, גרם אשר הבריכות ליציקת העבודה תאור לשנויוהאדריכל

 יתקבל לא שהבנין צויין בו העבודה, מטרת על מפורשת להוראהבניגוד
 היהודית. להלכה בהתאם הבריכות של מוחלטת אטימות תובטח לאבאם

 אחת בבת הבריכות כל את לצקת שיש צויין המקורי העבודהבתיאור
 תוך בחלקים הבריכות את לצקת ביקש הקבלן אטימות. חומרבתוספת
 הבנין גמר אחרי לשינוי. הסכים האדריכל החיבורים. אטימתהבטחת
 את ולשלם הבנין את לקבל מוכן היה לא והמזמין בבריכות נזילותנתגלו

החשבונות.
 הסכמת לפי פעל והוא היות מאחריות, הקבלן את שיחרר המשפטבית

 בית והוא-לדעת היות האדריכל את חייב אולם ; האדריכל מצדהשינוי
 והחד-משמעותי המדויק העבודה תאור את לשנות רשאי היה לא -.היושפט

 הבטיח לא אשר העבודה בבצוע לנסיון ולהגרר אחת בבת בריכות יציקתשל
 מקואות. לבנין ההלכתיים התנאיםאת

 York New 1969, June Architecture, Progressive של תדפיס : מנוולבעמוד
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