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אבדק"ק
סאטמאר והגלילות
בעיה"ק ירושלים תובב"א
ת.ד5105 .

כעת בברוקלין נ.י.

ב"ה

שלו' וכט"ס אל כבוד ידידי האברך
היקר מו"מ בתו"י החסיד המפואר
יו"ש מו"ה יצחק שיינברגרנ"י
מכתבו הגיעני ולא השבתי על אתר
כי בעת בוא מכתבו לא הייתי בביתי
כי היתי במרחץ שהוצרכתי לעסוק
ברפואה ובבואי לביתי בחדש אלול
הגיעו טרדת הימים הקדושים ושארי
טירדות ונתאחרתי ובאתי כעת להשיב
לו עכ"פ בקצרהכי התבוננתי בהציור
שעשה למדות המקו' והיטב אשרדיבר
שהוא מילתא דמיסתברא שבזה האופן
אין החשש קרוב כ"כשיהי' נתן סאה
ונטל סאה אבל אעפי"כ לא אוכללידע
אם היא רפואה מוחלטת שיהי' ברור
שלאיהי' נתן סאה ונטל סאה ,אמנם
עכ"פ מהיות טוב בודאי עדיף לעשות
באופן זה מהדרך שהיו נוהגין לעשות
באופן שהוא קרוביותר שבודאי נעשה
אח"כ נתן סאה ונטל סאה אמנםלפי-
ענ"ד מה שדחהבשתיידיים האופןלע-
שות מקו' אחת גדולה בתקון כראוי
והמקואות קטנות להכשירןע"י השקה
שראה זה לדבר מוזר שבאותו בית ה-
מרחץ ימצאו מקואות שהכשירן אינו
שוה בעיני איני רואה זה לדבר זר
כ"כ ובהרבהענינים כבררגילין בכאלה
ובכל ערי ישראל במדינתינו הי' בבית
מטבחיים אחת כשר גלאט כשר וסתם
כשר שאינו ולאט והכל הי' בהשגחת
הבי"ד בהשגחה יתירה במקום א' רק
שבזה הבשר שאינו גלאט היו סומכין
על הקולא של קליפת הסירכות שה-
קילו כמה אחןונים ז"ל והנזהרים
במה שהחמירו הרבה ראשונים ואח-
רונים ז"ל בזה לא אכלו אלא בשר
גלאט ופשיטא שהמקילין הי' שכיח
להם יותר בשר טוב ושמן מהמחמירין
כי רוב בהמות מהכשירות אינם גלאט
וכן בבית מטבחיים של עופוונהי' הש-
גחה יתירה על האווזות שמלעיטין ב-
בדיקת הוושטין ושאריענינים ובאותו

מקום היו שוחטין גם העופות הפשו-
טין עבור אותן שלא סמכו כלל על
הקולא לאכול מאווזות המלעיטין
והכל הי' בהשגחה כי עבור שא"א
להחמיר כ"כ עבור ההמוןאין להפסיד
את המהדרים ונזהרים שלא לבקש
קולות ולא נתקנאו המהדרין במה ש-
אותן שאכלו מהאווזות המלעיטין הי'
להם שומן ובשר יותר טוב ובהרחבה
ובזול והכליודעין שמה שהוא מדריגה
ראשונה בעניני העוה"ז איננו מדריגה
ראשונה בזהירות התוה"ק כי המה

שני ענינים ובבואי לסאקמיר שהיתה
עיר ואם בישראל מצאתי שם שני

מקואות במקום א' על אופן הנ"ל
שהמהדרין לא הלכו אלא במקוה
אחת שהיתה מוכשרת יותר אך לא
היתה נקי' כ"כ עבור ההמון והי' שם
באותו הבית גם מקוה אחרת שהיתה
גקי' יותר בתכלית הנקיון אך הוצרכו
לסמוך שם על איזה קולא שלא רצו
המהדרין לסמוך ע"ז (ואין נ"מ פה
לבאר הענין שהי' שם) והי' כן המנהג
כמהשנים אךאח"כבבואי לשם טרחתי
הרבה ע"י הוצאות יתירות ומצאתי
בעזהי"ת תקנה שתהיה בהכשר על צד
היותר טוב לכל הדעות וגם נקי בתכ-
לית הנקיון ושוב לא הוצרכו לשני
מקואות אבל במקום שא"א להמציא
זה במקו' אחת אין החסרון כ"כ אם
עושין שני מקואות באופן הנ"ל כאשר
ביארתי שנהגו כן כמה שנים אבל זה
וודאי שגם המקו' שעושיןע"י השקה
טוב לעשות הציור שכתב כ"מ נ"י
שהוא עכ"פ עדיף משארי אופני הה-
שקה שראיתי עדעכשיו.יותר לא אוכל
להאריך כעת והנני מברכו בגמח"ט
ובשנה טובה ומבורכת יעזריהו השי"ת
בישועה שלימה בכלעניניו בגו"רויזכה
לשבוע רוב תענוג ונחת מכל צאצאיו
ויוח"ל ע"ד התורה והיראה כחפץ

לבבו וכש"ת ידידו דו"ש באה"ר

הק' יואל טייטלבוים
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הרב ח.ד .פדווא ,אב"ד לונדון
מכתב ותדפיס מנחשב האפודיי

חנוך רוב פרווא

עם אסוף החומר לספר זה ובמיוחד בחלק
ההלכתי פנינו בניסן תש"ל לכב' הרב חנוך
דוב פדווא אב"ד לונדון תוך בקשה לחוות את
לונדון תע"א
דעתו.
את תגובת כב' הרב פדווא מניסן תש"ל והתו-
ספת מאדר תשל"ב הנני מביא להלן ,תוך הכרת
ג,ה דן ג.ימו__..ה,ו"ג. .יפק לו נדון R"yn
טובה והוקרה על הרשות שניתנה לנו להעתיק
לכב' ידידיי האחים המופלגים בתורה מו"ה יוסף ויצחק שיחיו ליט"א
תשובת כמד הרב מתוך ספרו "חשב האפוד"
בעמן הלכה למעשה לבסן מקוה בלמדך בשנת
תשכ"נ תשובה זו מאירה במופחד על בעטת
ק
ק
ל
השמוש בבטון מזויין ,שיעור המקוה ,גוד
י
ל
ל
ל
י
י המשכה בקרקע הראוי מוכרח להגיד האמת שאין דעתי נוחה מן הקונטרס
שפופרת הנוד וענינ
ולא על פרטי
ההלכות אני
מתכיז אשר בהם לא הי' -
לבלועושד....
לי עדיין פנאי לעייז ,אלא מה שיש למתוח עליו בקורח
אביד דהתאחדות קהלת החרדים

. 8. PADWAא 488,א
 *UTHO*,TYן'"'"4י'"'")"4)"49

לדעתי ,הוא עצם הגישה
שהרי הקונטרס הזה אינו מיוחד ללומדי תורה ,אלא שאחם מתכוננים להוציא ספר
להדרכה מעשית בשביל -בלנים העוסקים בבנין מקואות ,ואתם רוצים לעשות
פתיחה לספר זה שהבאר את צד ההלכה שבדבר ,ולשם זה חורג הספר הרבה והרבה מן
המסגרת הראוי.,
ולדוגמא

אסיק סחי

נקודות :בקונטרס

שלכם מבואריםהיטב הקולות שישגם במעין,

והרי נהגו מורי הוראה להחמיר בזה מובא ,יען המהרי"ט בחלק יו"ד סום"י י"ח
כותב שהרבה פעמים
בג .חושבים שהוא מעין ולמעשה הם מי תמציות ,ומסביר בזה את מה
שמחמירים סבא
לוגין שאובים שנפלו למעין שאין בו מ' סאה עיי"ש ,ונמשך מדבר

מ ה ר ה ט אלה שמחמירים אף במעין שנסדקו כוחליו ,אם לא במעין ממש שאין בו מקום
להספק .וזהירי מורי הוראה בזה סבא אע"פ שלא גזבר בשו"ע ונושאי כליו ,ולמעשה
דבר זה נוגע כמעט לכל מה שקוראים מעין ,דהיינו שחופרים בור והוא מתמלא מים
בטבע.
עוד
נקודה:
כותבים
אתם
שזחילה
אינה
ניכרת
שאינה
פוסלת
ויש
מחמירים,
והרי
נהגו מורי הוראה להחמיר בזה טובא ,ואינם נזקקים לזה אלא במקום דוחק
גדול ,ועתה איך יהיו פני הדברים אם הקבלן בונה
 nlpDnירצה להתערב
בענין זה ,ולהחליט שזחילה זו יש להכשירה כי איננה ניכרת.
אין זה נכון כלל להציג ה.
ומטעת זה ,לדעתי
מקואות לפני אנשים שאינם לומדי
תורה רק בעל! מקצוע בבנין ,בצורה זו שאתם מציגים בקונטרס הזה.
אני מקוה שתבינו לרוחי שעלי להגיד האמת לאמתו מה שאני חושב ,והנני בזה
דורש שלומכם ומברך אחכם בחג כשר ושמח וכל טוב סלה
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ב"ה
יום ג -כ"ח אדר תשל"ב לונדון חע"א
לידידיי המופלגים וכן -מו"ה יסף

קבלתי מכתבכם ,ויתכז שאתם צודקים שבצירוף
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מכתב הבקורת שלי וגם בצירוף ש ש ו ג ה מספרי

יצאנו מהחשש שחששתי.
אכן לפי

שאגי חושר אותי שמא

ואם יצע

נעשיתי נוגע בדבר,

הדבר לפועל ותדפיסו הקונטרס ,נא לשלות גם
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פ" מכריעיטפח מטוסרימריג
ן (בנתוח וף ת"):%
וטפת 3 r)thגוול;ית טית סוטרתי תתם !%3נע והסחר
ניוגעהי%הזיגוגי ככ"ל הר"ט.יכלרהזכרתיגסות הקזוס
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מהםמתניטרפיח,מהיי
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סי וחיי
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טיעור ~ D3Sbסחוב ננס 3טסמ
פגי מנטיע ,,ומזה
הוי
ר סיכור שופרת הער
יי% %ויס
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המשכהשי
הר;%וההוייר
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ת ההגע
ולפי זהכו"ליס"
%סר ממט תמס 3כפמ  -טיעור שפופרת הנוד.
גי
מרס הלטון 3ט"ע ס" ר""DD %ומו
'
יגיפוסרח הגוו טהור
י
כטחי י35עוח ר%טוגיס מי"רגע ס3סס הין,ור6..
ירמ"3ס ,והכ"י כת 3כלס
כבנ"י ,כי לסי
מרה"3ס %ין כופלים ה35%ע בסהוכבליגורל
b)b ,
 11והסהוכה 4מ ,והיינו גסס,וסרת הנור .גס
לוקתיס 35%י
טיטמילהן3יןפי'יר"םוירמ"3ס ,בהערל
ן לוווכמוכין לסיעור
והיגגרי"ייסיינויל %תמהו,כייע"פסיי
 D3Shץטיים הש"מייר3ע טקססהיד,הייינוהרויח
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מההגון 3י:ה (3ין הר6טונה קינו bbhמטה..

ולמעשה

ך מה מה63תי 53וח הקרס
נוקה דגם ג:4סיי

גסס החטג"ן סמי טהור

3ע( )CD

ירמה

גטיעורין ומגןים !עסות ה:ק,3כ
ן רוממות ממטה (ענטיש,
 "theיותר.
ד

בענין

סיעור נוגה כמיס !קיים מה  bnlb1גסי' ק!"מ

סע" ("! 1ריך מה ":הנקווה נגוהממע( ,טגורה
)רת !פקוח .הנה המנהג במקוד( 0ו 6לעטותגויה המיס
מ5ה ועסרש !יעיש פערך ,גס טהגיס (עשת ר.מורגה
התמתונה ומזה ד' טפמיס (כמו ו6ית3 6ס" n~spסע"
(" )5ועזיה טוג(וח ה:סיס קטות הקותה,ורגי(יס (עטות
הבירגההנו פמוחהגגגיהממדרגהרני)-l'bs,,:4הכעיטנו.

ה

עוד ט"( פהו"מ ע[ ( u'bשעוטיםזין קרקע הרסו"
!גדוע!ענין המסגה ,גס 6ס(ריןסיהיירדוי(,3וע
עד קלקע עכס5 ,ו 5פ"  Ohיחן קרקע ש"ג :36י סים,
ג"כיה" כסר.
והנה ה5יכחל הומ" 6גס"ו" 6סע"יץ וסוג(הממיר
(כחמק :סחהיי ההמתכהע
 ,ג3י קעקעהרידוי,
(
"
)
1
!גווע ,מקורו מהמרדכי מו 53גג"י סם כחג המרוכי
גס"ג וס3ועוח כחג הלס"ס גס"י ,")1ממעתי הק"מ הו6
.

ע,

טנ 6המסכה ע(גני קרקע5ו רפויותיה!3י
ע נקרקע
")המיס
5מ קרקעוכהדומיה ): bnlaעסיתכקימו
רשוע כי :תגע! נמ:ס סס ם316יס ,36
טי
חוה
:ח
ג5ו מחמ(י

6,

רץאפור

השיגה ע"גמ"ת5נניס  16נפויס שינס וקש :4ג(יע
הוי כמו
,סמונתוחנכדי ו! SW3D 6ססמ5וניןמי:ייהוטהרי
כינויכו (דונםכאיי
ו  164מתמ!יח קורס סהממיכוהעליו
מהריאינסר5ויס (לוע:4תמ,יח וכן משחי 3חסף ה"ר
!6י:מר מורהן ספריוקם עב"! ,עכ"( הג"י.
ולכאוהה !פי ההסגר הזה ,וה 5וגעי:ן קרקע הראו"
ישו
ע הו 6מסוס ווילת  o'nsהס כמו
ט:ג!עו מקרקעויחמנו,יכי") בס גט!יס 6גג קרקע ורטן
סס  e'sibtמרישו ,יט פוקוס !וננץ ד3עי:ן לוקק ר16י
!!3וע דוגמת קרקע ,ו!ימענט אע"פ המטועו !גדוע מיס,
ם מקוס (ומר
5ין (3יעחו ווגמת כמהקיער.ס(קרקע .גסי
ע6נו,ריכיס (ומרמהמיס
גוןיע"ימר .טהקרקער.5וי'יזדו
מטניס 6ג 3קוקו; "6כ הקפידם  hpllקרקע 5ו מ"מ SD
הקרקע מסמ"גגג50י:וראוי (רוע Phtעזיודין החסכה,
ר גכנון )ה
5פ" 6ס הוים מעט עפר ע[ר.גנ6 ,ין ,ומ
טהמיס נחגט(ו 5ג 3קרקעו:טהךו.
ן נמת"ס ט"ו ס" רי"ו ז"ה הנה 3מרזכי וכה
מותז עיי
טחמה ע! מק 60י:ו מ)כיר כ %סיטה ) 1גם"ע,
יהמטכה,ריכל
 .והעת ע! קרקע הראו" !גדוע ,גס חמה
ך מומרץ 3ע!מ,6
ען הרנ5'9ם5ינו מ3י6סיטה )ו hlb
,ריר
ומגרר סס המת"סוהניפוסקיםיס
" שעינן קרקע הל.5וי'
טימטיטה
))" 5( ,DISמרו יגריהס 5ן! 6הכסיר
כו ,:4כי  )5ההמם_כה ג5ה (השיר ספום(6ידג
6ו
ירייח ,6ופה
גערן סיתגט(ו המיס ע( ג3י קרקע Ish ,כגון :5ן ד(5
הכמריון גהמטכה ""b~hכרגומיס כפריס!,יג 5מ5ןדמעי
ט!נ3י קרקעהראויי (גלע ,ע"כ
המת"ס,
תי".י
" מזםר.וור(ה3נע
כ"
מה
.סיי
(י
ס ) (")1ה נרץ (
הנה !פיי3ר' כמת"ס ( 5הנכיר מק כ!( הסיטה דגעי:ן
כמסכה ש"ג קוקע כרש" (גווע ,וגס

5,

הזכירה  5(5גורך מומרץ גע(מ ,6יען !פי מיהטתרנםו""ספין

י ו(6
מכסיריס גהמסכה "65כ ר3ו מיס כסריס ,צ"עמיד
ועינן קוקעבר6וי' (גלוע .ו"5כ כמ"כ דמקה:סטין גו מיס
ם5ו3יס ,וטפי,ים הס מחכסריס נכמה  ,'Dihהן ג)ריעה
הן גהסקה ,וההמסכה טינה  b~bהידורע
 ,ג3י היוור,
סטין !הזריך טחהי ,כהמסגר .ע"ג קרקע הר6וי' !שוע.
ו5ס מוסיפים (עסות גס כהידיר היה ,מתי" ההמסכה

קמז

ש"ג מקוס הר,6וי (גלוע ,עכ"פדיוסיקמי],0ימיט
6 ,טר
סוף סוףעיניוהרי.5חם,ימע:ט 3ו(עמיס ,וגסויוסיה'.
הררי !גלוע :מזן ע( ג3י 13ין ,ון6ו דוקק
עכן!ימקערנקטעהעזוי
לס 310 .מרמי גס גמדון 5ים יו"ד סי' קכ"ג
סוף 5וח  '5דפסיט ',! 5ך!ימע:ט (מלט) די
ו כקרקע
הר5וי' !גלוע.
וראיתי המקוס 5מד 3ירום(יס מעסו עיקה (ינבוט
ען המקוה ,והיתה השקה ה) 1מעה מנן
דהייתשרי 35ניסקטנינו ,ודרך לוהב עוקה הנמסכו המיס
י הורקח הגלון מו"ס
(מקיה .וכמדימה סהן3ר נעסה ע(פ
)" 3מי3!:ערג )"ן ,והי' ההסנר מהמיס נג:סיס חוןעןמעי
ה:35יס וזה כמו קרקע ה(.3עח)31 ,ה ההמטכה
(ר
הר.ידור מסני (יכיס 5י מסוס ה1ימטנט 6י משם מנקי

ס,

יי

ה5נ:יס.

אמנם ההידורהזה!ריך תסוחח (ג ס(5י! 5ממנו מורגה,
וכנווסהטיר:י מ",5כי 6סיעסו 15חה
גחלם,
ג~
יp
קl
ורק למ"כימררו שחב נקרקע ,ו,ע 10סס 3יחD
י
ן (נורך
5ותס מזקי ה:35יס,יהיי נהפן ההידור ה)ה,מסי
( גביר
מן ס5ו3יס ,ומכה"ג יעסו ה!ימענטסע!.ו ממסיגים המיס
!מקח :מזק3!3י(,טוס 3יתקי ,,13ו5ס ,h~h )6הסיסמזקי
הנניס,
מזקי 35ניס.ימ
ה טר5יחי 3יר.ום(.יס

יעם.

י
מסמ
העיקה ,טס :טטיח העיקה מחמותה

מזקי :35יס וחון
ך תשומח !ג.
וקרקרה ושר )ה,רי
אגב הטיקרעיו גה 6וס"(הכמרוכי ,והמסכה5י:ה h)h
ע( ג ,3קוקעהראוי! ,גבע ,והנה (5היזכר )ה6,5
!כין המסכת ם5וגין5 ,גן (ענין כויתן מטהרה ! 6הוכר
ם,ריך המסגה ע"נ קרקעהראוי,יידוע
 ,וים !תמוה קדח
ע( )ה,כי ס6י3ה להררה פוסקיס 6י:ה h)bירשן ו6פ"
ס5י3ה ,והויתן מטהרה הו 6מן החורר( .ועת רוג
הפו
כו~סקים ,ונוה )ה מממירו 3ס6י3ה יותרמגהויחן 3טהרר..
י קרקעהואוי,3,,,וע35,
 ,עג"פ קרקע
5"Db1ה,ממגרוליח,י
3עי 750 ,ד3רסייג
ו כלי ,כמ"מ 3סעי' מנו דהמסכר.
ע"ג כיס ו"5י' כלי גריס ס5י:ס :3י קמח טומאה !5
מהני ,ופילו (ג3י הויהן נטהרה כח 3בממגר גסעי' מ"מ
נ מחש אסור והמסיך מיס (מקוה
 l~rsוכן סילון ם
יופ!יס (היים
סמקה טומ5כ וה 6,סיהיו המיס 3נ
מדגר המקרן טומאה!חוןהמקיה5 ,36ס:וסריס ען ספתו
ונממכיס !תנכו  15טממ3ר (פי הסילון מן ! 735יגור קטן
* kfנק 15ס
ן מרסמהמיס מק!מין ממנה !מקוה כסר עכז!,
הזה ס!י,:ור ען 5ו מרס מפסו! !המטין עליו ס6ו3יס,
ן כטהרה ,וטעמם .1DS
כסר !המסגה (ע:ין הויח
ן וכנוססה!ענין  o,)lhnקנהפמיחה מג'טפמיס
עזד מזיי
כו6יח 5מסעף נ'9ה ,והמסכה (ענין הויתן נטהרה
סגי 3כ(  ,hlxכז6יח 5גסעי' מ"מ דברהמקי
 ,עומקה
אינו"ומן "56כ המיס :ופריס ממזו (הדי(6הין המקוה.
זען )העמי כנר המח"סיו"יסי' ק!"טי"
ה 6ך מ"מוכוי,
ד53מחהיינו יגו(יס !פרס דב 6ד6יח 5גסעיי מ"מ
יכ
ו
י5ין המיס :ופריס :4די( 6תנך המקוה כסר ,הכווה
5תס
סיס המסכה סן ג ,טפמיס 5(5 ,דמן הגנל )ממיס וף כ"ס
שב מונים ולעוין הוייחן גטהה .גהמסכה מסהו סגי,

ם,

והחכרה הוטהה וו נס נטיי טיי"ס.
ועמד המת"ס ע! הפן"ה טיס נוגר ,מענין המטכח
ס6יג.ן ורשן ועיגן ג'  ,o'nDDולענין ותילת מיס
ע"י טהרהסגיככ"י,
לתת"ם טס
הר"י גתסו'
ה'ר
יט
יפתיס הו6כוי טטסת ר,התסכה
ויקוניינן למטכסטל
ונ
י( 6מתורת לתוו r"1tDI ,תירן וז"לימרס הף,י כתטו' חג'
פתיח תנ"ט מסוס רהתס הפריכו וכמיס
"י
מתג
ןותסה
כו
יי
ן והך קרקע
פתוח תג"ט
ע"
יג קוקסיכיו
ןוליתרהיכיוסייך לגור "6כ הוה
ולפעהיס נוהיםכמי
ן 1תי :4עכ"ל .בנה
ו:תסכה נמסך כלוסתטי"כלעיי
התת"ססלי
ן מב העיגן התסכב שיג קרקפן
יתיוי
 ,תס""כ תילה 3טכרה
כ"כ פתועתסמנ"ט כתקןולית"
3עען המטכה ע"ג קרקע.
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י שנעים  13מן הס( ,6ד6נו6י (שין
אך כ3ל,יצתידת
ט5וכין מעינן המסכה ע( ג3י קלקעr~itst ,
היייהן נטהרה ! 6גערן המטלה ען ג3י קרקע.וקוטייס
(ומרוהסנר האר,וגנוים ט316י b~p) 0ע(המיה מסמסו!,
ושין ההמסכה (עמות ממיססס!.י
0מיסכמריס,ותכן געתן
ג( הני ת":י .0וכמ"מ המריכי ה;"( (חין קרקע הרפוי,
(גווע ,דהמיס :חגע(ו 6נ 3קרקע וכקינוג",
 ,נוחמ,יח
הקרקע ו:ח3ע(נוי
ה טסס"ו3יסעיי"ס qb~ ,המולים ע!
המרדכי ו5י:ס מדריגים קרק.ע הר6וי' !גדוע (3" ,עכ"פ

קרקע נו!ריכי( 0סם )ה 6ו גג וב;"!,
מ,ריכיס גי
ת(
עפמי! (3" .0ט:ין הוייחן כטהרה (6וממנצויי
ו"מיהי ,יק.ר6
)3ה מס
 SDהמיט hlh ,טהמי,0ריכיס
!חוך
(
"3ת;6י0
המקוהגירך ם( טהרה ,כן !6געייתן )3ההני
ס( המסגה,ו"פי' ם"31י 0הם נודרנ:ןוהוייחן גטהרר.
שיך (היזח מן התורי ,לןהרי גהרי )ה.
אבל עדי
יר"טב"בסמלייות מ"ג
יןופקיטכהו(,פיסנופהסרסכלתיי
ת"ל
צר בביסע:ין דגתו ט"31
ורגזןמה" דח;ן 3מס'"זהיגי'ו"מרי:ן 3קרקסליר,בייס
לכ"י) י"מיה
רר'יושן ךטימ ר,יוסי נר
ה
י
ק
מ
ס
י
מ
6ך מעיין
ר
י
ה
ט
'
,
ה
י
ן
ח
י
י
ו
כ
ע"י
קטרה"רהתה" והטיקן" ג3י נוק.יה כחיג וגו' מ"מדם"יגה
ד"ורייח! 5כ! הטפיחכוי
ו שיג
,וקטטרים"י3ה טע"יגצי
נפיס כן" ,מיס גלי "דמה.בו
כולו
דרסן
ם"וי
דוייייפ
ן ע"י
ככ"ל .מםמעלכיורן ,רללי Tr'n
י
ו
ר!י:י לימר ,רפסלו תכעיס
ופי;
י! ממתרהמיןג"
העיקר.
ר"
הוי,חןכעירה,וצפי )ה קמה6ין :ויט
איברא "ין )המ.כרמ ,שפטריהס"פיןימי
ת הר"מ hib
!ומרד!פעמיס:סביבהמןהחירה,וגגיןטהם".גה
וככיס טמ5יסוהמיס ) O'hוחומס!חיך הנוקתה,ו,
 6מעעס
סאגה  6!6מסוס הוייחן נטהרה6 !36 ,ין רכוזו לונזר
על
רנזטיס
וגר מןוין הר"ם 6יח!י ,גס
גם.6גה טריה !?משכה גג! מהו געייתן  hp,1ג'ע"מיס,
ו"
מסגה ,גס : bbמנה ע(
וה
עיין "33י סי' ר" 6גן"הפיעו
יי' !גרוע גג"י מה ,גס ה6
הסוסקיס המ!ריכיס קרקעהר6ו
י'6ח "DD3 6מ"ו דפין הממכה
ען גגי קרקע 6ו
ה מן הו5נ"ן
!צור ע"גכניו6פי'5י;ו מקג!טומני
ויחכן רלריס ס"לפכי"o:nh ,ין זורןהו!"
כן )היכנד'ם
וקין!נויכרת בכותת הו"םוג)יוח
יוייתן
 ,וספיריט לזמר
4שכמריוי.
יטסרי

טס!.
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טייבייי

רל"ייי

ךעכשיו לשין ספרו"מ רלהלכמותט:יבורותלמסקה,
מי
והמו ממקוה הט('3הק '.:מוסק!6ו,רמן מי
גממיס ,והאוזר כוה יה ',מוטק !שנר סגי מי גסמי0
מכימר 3לרו .ויצעיהיי כרי ליפמי בכלהיפיר
מחטטי טל:מןסטיווילסריייט
יי ראפהריי"ר
רלד
יי'ץ'בית מ"ג לי
ספירפל1מלכתפלמ:מלרייןטיו'3מ.
וירו"פיתורולילרטית
ייול
ם
י
ל
רפסיס ם!מי גסמי0
וכס ייפלפיכייון חו
וטן לרעה גרגריחיים יו"ו
ותיפ"ח סים
כל 3:י מקוה מטוס קעטרס.
ז'
מי
ח"י ס
פ כפתוי
י
ולע"פ טהז"ח
ו מחמיר 3 h)hווק,ס
יס
ןלמטקי"3י
ליכיירפסוסמפסילמס"ס,זל"כןיו"רסי
פרו"מ
לשירור ,נרים
~רר למלול גס כתויהןי.
י
יסיבוירילנ
י,י3לפרי"מ פורימיולי
,והיינו
וזהיר
ימקוה ק ":מוטק!"וויפיהסגי
ט
מה
ימי3 0נקג גספופרח
הנוד5 ,ג!אויר הגממיסיהי ,מוסק,היומ
ר הסני רקע"י
פירנ"הויהמכיתלכלרוסכיליפתייי
סוכל כטפופות
י "UD3ז"ר,יכל למשיכלייוירהחמיפוח
י
מהימויריסכ
יה
רן
גי
ת6ו1רוח ,ו(התרמק3ייחר ממטם נחןס"ה וגט!
ס6ה .וע( )היס קלתלפליק,כיים לתוםכיהחויריטבי

סי

יי

מיסיי"לי

יי
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ולאפור

הייי

יסוף בשךיומן
י"מהאתי
יליתרפיוויררוהי3מ'.יםlיbפnל;יoטוס,עתעפמרי
דט
יי
ה,6גוחלנטפתכחי
ו

י
סמטיי
רתותי ,ובפרי.ס6ף 05יהי' גן,5ן 11יל
קה
ק)
רק
טע
תמ
!
מוטם !ה "DDSי 5ן6
יה מש ס6ה,סדין
ן (מ.ום ()מיקה
(כחמקה ,וגס דעת הם"ך דמורחמ"קי"כמיי

יירמ
"יר לי

מהי"
המוס(.
ממפת
ולדעתי גס ממסק רמוקה6ין הפסד 6ס ;מוס !ה ,גס
רייקימרקיתימ בכלל %ולייי
ת פקוס
ריפטרס'תהוה סס
3מיימ,יס
קוקון יהי' ;גאה
h
סr6lה
תכף .וה 6ומי!? (נועלה
~ כסרה וליעגו ,הנה
ן הרנמ'' 6מזכיר כקן ,ו3כ!
תחן ס6ה ונטן ס3 ?,כ"'נ.מ0ני"י
.
ה
י
מ
ח
 nhrדעח התנ"ך !מים [ן? !כ
:
י
י
מ
נ
ו
ה
ד
ע
ו
נ
(
,
ממ'
ס"ה
!ן .יחר,.,ככן כרמ"ח מוטס ()ה ,ונמה :ממיר
מי
היונט(ס"ה ,ו!עימח )6ת::ים מקוס מטם6
בחןסה"
(יזי ומ(.ה (מעש :משס"ה :וכ"3! .
לה
וז
ונחג הם"ך סטין !מים !)הי
" סגנה פתרת
גם ה
הט
"יפ! ,בזה הט"ן גענמו
טס ם(דעח מהרי"ק
יס ?4קטיד גס ,ה.ע:כ; (דעחח,ג'ט"
יגיותר לעסות הסקה
רביןהאורווח,
:מירסביקבכסיופרמיזו
טיעמו כ:קג
!מטה3מ,ק כחמתוןס!הכוחן ,כגת 060יתהוהטי
קק:י'
טטמ מיס ם(ם:י ה6ו!רוח גס ימו.
תכף :יגר,כי
וה,ע(:ו גס (ע:ין :תן ס"ה ,וגטן 50ה,גיגמיק.החמח.ן
ס( האורוות 5ין כ( כן פיוסה כמיס ,ויחכןטפין המיס
מהמפיס טסע"י:קג גטפופרח?:ור,יותר מסהסמתמ(פיס
גגונהע"י גק!יפת הסוה 3רומ 3גטפופרחהנוד.
י מזר והקיר!י,
וההנה ה"ה 1'hDטוויהי"
060יכטי
בסופק
ססמ :4סי0
טס ססיממכיילטריזיולר
ת
6
ו
מ
6
מ
י
:
ה
(
ו
י
ר
י
מ
יי
ח
לו
מט
ביפן אוני' לזרך 3כך .ובכן המגנוחי 6תו ט6פטריע

ו",

ע,

"6,

ש(.

יי
בלאיזי

ייי!ריס,יי"

י ע"י פירלמבכוילמאפסיתb)b ,טחי" פירלמ
מיס
י ohnיחה,ה מזק 1Ssb3ט:י והמיטיס!י,
סיקנח,כי
ז
כמו יהיי תכף :יגר ג(.6ר הריטון).

ף

ז

עוד דורס לרו"ח (3רר  06מוחך !רדף המקוה 3רעפי0
(טיי!ס גזע"))סים"3תורשס גומוח ,והגומוח
:עטו סיכ:ס גה 0סיע העין ויי3ק,ו היסג ען הנוח!.

ה.!5

וחגה גס" סעי'",
)5יח6רעפיםסמכסין 3לן לפופ
הסקיה
יפייפד"" 3הס נושח ומקקים5י:ן
ך ()! 63ה
(פי טן: 6עסו !קג! 3הס עכ"ז ,וח"ו6ין,ור
כי הרעטי 0ה!6ה פניהם מקקים ,ו6מוריהס ס3ה: 0משיח
הגונווח ;נרקיס (6הקיל,ואין"3יס כ3 %מגכ עם המיס.

יים

טוסיין

קירו(
וגס6ין !פקפק טמ 6נירווח
י
טטסויוח !קג( 6ת הטיהנטי ,וק"גפיסם,ו!,יהסןדהיגןיכ1יח O'hDמ1
מעע0
ייגומוח ה!5האינן עטויות(קג,הb)h ,
 n)spטומאה,כ
עסויוח מהטיטייריק ען,ייה
ן 6ת הרעפיס !הכוח! .ועזו
י הנונווח ה(6ה עמייוח  nlhSnlעו!מיח (עיין ס3ומ
כ
' )pDמ,6ו"מ סי"( ,ג) קין !הס
ן 3יח קירו!.
י
י
י
מהרי הרעפיה ,עסיס !ממס ע 0הקרקע וגס ממוגורש
ים
יקרקע ותגון )ה 5ין דין קג(ת עומ6ט לכ"ע .ועוז"ס
נתן לכסוין קנלתטומניה מזו הגומוס6 ,יןכ!י מרס
הל
נוקג(
ייקמר( .עיין
עומלה 6(6סימ'ווק!"3ימת סקיעו"וקו6,4ו)!6.מתי
הרביתי התודית מט,וס טטעי 6י6וריית6
!מעסה
כs
 pbנורן כזה ,כי אפי' היו ומלb
פי
~ס ה(6ה
י קג!ח טומאה גנוי
מסמסי 0גת(וס5 ,ין עזיהם מוס!
ולהן" גח"ספח 6הגשה הר"ם פ"נדכ!יס מ"ג וכ( המסמם
גפ,וי 3כ(י מרס טהור ,ומסקה הרנו 0"3פ",מ מהי גריס
ה"ה וו"( ?,הג(!כ! המטסםגכ(י מרסכטהורתכפוי טמור.
והעי גוה וום"ח ומפרך לוחו גג(סיג סאה.

הובי
 .מ.טיקוצ'ינסקי ז"ל
מתוך "מאסףיי שנת תרס"ד

ענין מיוחד יש במאמרו של ר' יחיאל מיכל
טיקוצ'ינסקי משנת תרס"ד ( )1905המתאר
תכנית המקואות והכשרם בירושלים בתקופה
ההיא .מענין במיוחד הוא תאור ה"תקון"
בהכשר מקואות שנעשה בשנת תר"ס לשיטת
הראב"ד (סעיףי') וכן תאור אוצרמי הגשמים
הגדול (בסעיף י') המאמר פורסם ב"מאטף"
שנת תרס"ד.

,
ש
ו
"י
ו
,

א
הוברת

י

1~op

מימן פ"ה.

שגט תרס.ד "עה"קירושלים תובב"א

לכבוד ירידנו הרב,,,,כמוה"ר בן ציון
קואינקהנ"י עורך "המאסף" שלוס,
כת"ר ס 56מ65תי (כ6ר 6 15ת תשית
התקוונות שגו ס6קכגויס סעס"קירוס(ס
ת"ו ונווטגיגו כסכסירתס ,וסגי (מ65
כוס ס(6תו,

געסו  '3מק61ותממוטת
)6
ע5ז 1וכות("i)'DDכיגיסן
וכלנוגע כוח 3ממפסיק כקת כספופרת
כגור .נוקו6 :חתנסיות כסמיס סכסריס
ונוי סגסמיסיורריס(הוכם וגקר6ת"נוקיס
סכסירס"וססגי'o'S31DCb'oכס ונקר6ח
"מקוס ,הטכי(ס" .כינוי סגסס יכ 16מי
סגסנויס קוקוס סכסירס נון סגנות ורך
לכור ס 5חרס:ויה מעסוי מ 515כקת
זוית ס 5ככיל כיחסנוקוסוררך מס יכ16
מי הגסס ,ויס לעסוי לגור מהק6רומעם
ס 5חרס ססגסחלו5יסוקין כסס (סח,יק
[ו6ס  nlnDS 6"6קור ס( חרס ,יע"
סו"ע סי' ר" 6סע)' מ"ח וככוכ"י תס"ח
סי'ק"5ז ק"5ח וחת"מ סי' ק"5ח ק"5ט

לנצלני

וס( ,:6וס' גר51י ט:לס ע3ס('מק161ת
סי'ט'] .וכסכך (סכסיר מקוס סטכי(ס
פותחים 6ת כקכ סספופרת  163,1מיס
כסריסנונוקיס סכסירס (מקוס הטכי3ס
וכלסר יגיעו ממיס ערסספופרח
:
מ5
תי
וכ
סט
16ת1ומוסיפיןגויסס16כיסכפקוסס
יי
ערסיפיגוכםממיס זרתמנעמס(סענור
(כר6ית 6כפו"פסי'ק1"5ס2י' ("1ויעו"ס
5כוסי סרר) וכסר51יס (מחריף ס1כ 6ת
סריס ס5הכיסס מוסיפים ניסס6וכיס
(מקוס סכקירס ער סת:י' סוכ מ5י:6
ופוקחסוג 6ת סספופרח ,וחוזר ח(י,:5
וכךמח5יפ.ןסריס כמעעככ5סכע:יגויס:
כ) כמכמדף
ן סכס'רס( 1.80 :ועעער
נרכס  1.20רחכס1.20
גינסס1 ,כז6 :רכעס סעוריס ס 3נוקו:
יסיעורס5כוקום סו6ג' לנוות מעוקכיס
נכ
וס.ינו 6מס ע6 5מס כרוס סקס לנוות
וכ h'o cnh 3ערך 5 60ענעינועעערן
כויסיסיי 3ססעורנרו( כסט.נוס?'פרת
וקמט :וכן גס סעור גרו 5מבאוסרת
,oSDnS,וכלסריררוסנו'סממקוםסכ:ירס
(מקו :סעגי(ס יסקר סעור גרו 5נכויס
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המאסף שנהתשיעית
כמריס כלוקוססר6סוגה '1כ 6סעורגרו3
(בקוה סקגי' .ומקוס העכירה1,30 :
6רכס  1,20רחכס ,ימקרקעיתה ער

סספופרת 5 80עגט'מעטר 6מר rr3
חקכ( פיסכסריס כסעור גרו( ,ומוסיפים
כה נ!יס ס6יכיס כערך טוך 40
5עגט'מעטעלמיסי'גוכהotnoערך 1.20
לסס 61כזרה (מעלה נוהטכור:
טפס 6נו גוסגיס (סכסיר6ת
ג)
מקוססטכילסמנ!קוס סכסירס
6'hlbtין 6גוכוחניסמיסס6וכיספסוטיס
(מקוססטני(ה להסיק6ת לוקוס סם6וכ

רנמרן

הריק61 ,:ת"כ כסרו'5ס (נקית"
הסמג"
הסגי'

נוהפכין סמרר,מריקים 6ת ומוסיפי'
מיס ס6וכיס(הוך הר6סוגססירנוושמגס
(תוך הסני',וחוור חלי(ס ככ(פטם:
גתקמיתי מהמועילהטי
ה)
ר6גו הכאיריס חת
מקוס הטכי(ה ממקוה הכסירה6 ,כתיה6
)l)bcפותתיסהספופרחהריק,3מ
ם 3ממיס כ 6נוכח 6רס הפותח וסר"ז
י 6ןס ,וסר6י'רה66ס 6סק'(
תסיסתיר
ע.3ו נירקם דמעע"י מהסיר 6תהרף
התוגע ומית חייכ עטו סה 61כזורק חל

ךכמך~1יש

הריסיי

ש85שיש8
כמשה הכמורה3 ,פתחתהמסופרה858( ,ימי"51ן81יגיןש")1ו841י
וחביי נס הפקוס הם 316כמירס ע"י
הסקתךזהו מסוס סמיטס סנווכ6ס ככ"י
(כסוף ר"ס כתכ הנוררכי) 3מס סרי"ו
וכם"ךס"ק מ 69וקי":3סיס 6ימריס ק6ס
חכר מקוה ס6וכס (מקוס כתירס ע"י
ספ"ס ונסהס סספופרת חוזרת סם16כס
(6יסורס,וכרי(חום(רעתh'"oזסothSnn
6ת פקוס סטכי(ה נונ!קוס הכסירם,כי
(?כיח 6ת הספופרת פתוח חויך קלס
כמכי( החמוסםנוחממין 6ח סמקוס וס(6
יתק3ק 15ס:ויס הכסריס וגססנוף יסמס
ספ"ס כ6י~ :זמן ,לפיכך כוהגיס בג"(,
הן !:6גס סיטה  11קמה 6;3ור 6נ!6ך
וכגלף:נ!נוחגי' פ"ודנוקי6ותמ"גמכסית
מסק :גס (6חר סכ(חס ססמק,:
"
(5
כש"ע טעי' כ"ס,וזו סי 6משיסחווכךס
סגו"כנוסר"חסי'ק:ו"6יעו"ס6,ך עכ"פ
סס"ך סכם דיעסזו וסייס ע"ז"וקוכ
(סח:ויר לכתחי(ס" .ועתם רפיתי כם'
גירודי ט?רס ע5נוקו6ותכסי'יזריסכ 6ת
דטתסי"פנוקו;י'הנ"ל וחזקם כמסמריס
וסכיך דעת מרכס לכוותך סם"( כן
וס"ס סריגויירעמקוס (הק3ני
סיעז"ס
[ונו(טץהנומגס סםס"1מ"ח"נומלץככתף
וגוחן(עליו; סרמיררו (החתוןמ' מ6ס"
6ין(רייק 6( 'ftbע"יהטקס,כיים63מר
פמיט  ih~cקמרו טמון והחסון ודין
דסמק :סממיעגו כשמגס ג'),

ד,
י כחת"מ סי' רגב רי"ג
נ
ש
ו
י
ו
~
ש
ר
ר
הי"ד ססנ' 6מסגסג ס(הס ,והע
כעיקרו כנ! 1מנהג ספגו 6(6 ,סרס
מממאיס כמהי המקוקות (טכי(ס,
ומס כחכ סנ!כהנס לעסות  '3פקוקות
סנווכיס ונקיכיס זל"ז כספופרת כגור,
וכסמגקיס ה6חהונ!ריקיס 16תס o'e'oln
כחכרתסגויסס6וכיס סך סתסי' נו(י6ס
ושנניס ,ורדים עדסספופרת (חוךס:וקוס
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הר6סוגהג'(וגיןהרי כ6ו נ'(יכין ע"י
תמסח 6וס (וסע רק (רעת הרנ!כ"ן
וסטור סס" 3ר;( סכ 6ע"י
תפיסת 6רס6ף ס 63ע"' כני סרי,ס
כס6וכ'סמחל"כ  nDISהרק"ם והר6כ"ר
r

"

h

-

-

s

ר(לירהו תפיסת 'וי 6רס ס( 6ע"י כ3י

 SD1nדוקק 6ס רוכ המקוס גערת :כן,
עי'ט"' ס"ק;" 1וכ"ח ,ועי' ס'גירויי
טסרס סי' י"ר ופסהסיג ע(הט"וום"3
ד6ף (הר"36ד פוסל ג'(וגין מתפיסת
6רס יעו"ם) ,הן e)nbר(6 61ף מקוה
העכי(ס כלה  31bcשהנסרת כהח'כור
(פקוס ע"י ספ"ס וס"נ מתחכריס סח.
ן 6ג 1מרויח'ס
הנוקי6וח6,ך "6כסיכ6י
3גכי סיטת סרי"ו ורעינוי'(6סרכסכי(ק
6ג 1נוכמירי; 6ת נקוה הטכי3ס olpin
הכמירם כלסרכתכת'nlh,i'Dlג')וסייגו
י;(1יס כוכ(66(!:תנוקוהסטכי(ה~נוים
ס6וכיס ו(הכסירס כמטקה ע"י ספ"ה,
וכרומס(זקההקסםהע"זכס"קמ"ז וסכיך
נססהרמכ"ןססקס''6ךמותר (סכהאניס
(מקוסככלי נוגוקכ מס  Stulnמססלינו
חסוככא' מ"מ ה 6כ 6ע"י6דס (וקוס,
1ע3קובייתותירן דכס"ג מהוי נור6ת'ת
ספירהויג15קתגור(16,סכנ"ר06ג,מר
ססק(וח גתכסרסוגע"יגי5יקחכורסרי
הו6גור631p'chהוי תנור,ומכ"ם סקל:
(הרמכ"ס ופסק ד("6 6ס" גור 6ח'ח,
וגס (סמ"ס ( t"DOחקקכין סיכי ססו6
שסור ד6וריית(6כין ביסור דרככן סרי
גס סכ( 6סיטת ר"חהוי  hn"~thlכמ"מ
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המאסףשנהתשיעית
-
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תקנות משרד הבריאות
תנאים מיוחדים לבתי מרחצאות

להשלמת המידע הטכני מובאים להלן תקנות
משרד הבריאות לבתי מרחצאות שהותקנו במ-
יוחד בשנת תשכ"ה ( )1964לצרכי הפעלתם של
מקוואות והפקוח על מצבםההיגייני
נסי
נבדקו כל התקנות
ח תקיית אלי
ו התקנית המקבלית בחוק האנגל
הקידמיתיכ

1/6/24

המלאכות והתעשיות יצייד

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת
(הסדרתן) אני קובע בזה את התנאים המיוחדים לבתי מר-
חצאות.
הועדה שהכינה

את התקנות היתה מורכבת
ממהנדס ש .פונרוב ,מהנדס מחוז ירושלים של
משרד הבריאות ,מהנדס שפירא מטעם מרכז
טהרת המשפחה והמחבר.
המחבר מביע בזה את הערכתו לעו"ד א .ויגר
ז"ל אשר הדריך אותו בעצתו ובתבונתו בעיקר
בנסוח ההגדרות ובנסוחבעיות הקשורות להלכה.

פרק א' :הגדרות

הגדרות  .1בתנאים מיוחדים אלה:
"אוצר מים"  -בריכת מים סגורה,
"בריכת טבילה"  -בריכת מים המיועדת לטבילת בני-אדם,
"מנהל"  -המנהל הכללי של משרד הבריאות או פקיד שהוסמך עלידיו בכתב
לצורך ביצוע התנאים המיוחדים לפי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן);
"מפעל" -בית מרחץ לרחיצת אנשים בתשלום או שלא בתשלום.
תחולת  .2תנאים אלה יחולו על בתי מרחצאות ,מקומות רחצה ,בתי רחצה ציבוריים.
התנאים
המבנה

הקיר

והתקרה

צפוי
הקירות
רצפת
המבנה

פתחי

המפעל

דלתות

פנימיות
תאורה

פרקב' :מבנה המפעל

 .3המבנה יהיה מחומריציב,היינו בטון ,אבן או לבנים ויהא מוגןבפני חדירת
מכרסמים ,שרצים וחרקים.
 .4קירות המבנה ותקרתו ,יהיו שלמים ,בלתי חדירים לרטיבות ,חלקים
ומסוידים או צבועים בצבע בהיר ולא ימצאו בהם פגמים או סדקים.
 .5קירות המבנה יהיו מצופים בחרסינה או בחומר אטים המונע גידול אצות,
פטריות או מיקרואורגניזים אחרים להנחת דעת המנהל,צפוי זהיגיע לגובה של
ע לגובה של
 180ס"מ לפחות בחדרי הרחצה ואילו בבתי הכסא ובפרוזדוריםיגי

 120ס"מ לפחות.
 .6רצפת המבנה תהא שלמה ובלי פגמים .הרצפה
המאפשר שטיפה ונקוי בקלות .הרצפות תהיינה בנויות בשיפוע לנקודות ניקוז
י המנהל.
לפי תכנית שאושרה עליד
( .7א) דלתות וחלונות המפעל הפונים חוצה יהיו מוגנים נגד חדירת חרקים
ומכרסמים פנימה .הדלתות תהיינה מורכבות על צירים ומצויידות בקפיצים
אשריבטיחו סגירה אוטומטית.
(ב) כל החלונות והדלתות של המפעליהיו צבועים בצבע שמן בהיר ,בשלוש
שכבות לפחות ,אלא אם כן הם עשויים מחומר בלתי מחליד .החלונות
והדלתותיהיונקיים תמיד.
 .8הדלתות של בתי הכסא ,חדרי הרחצה ותאי המקלחת תהיינה מורמות
לפחות עשרה סנטימטרים מן הרצפה .מנעולי הדלתות יאפשרו את פתיחתם
יעובדי המפעל.
במפתח מבחוץ עליד
 .9בתי הכסא ,חדרי ההלבשה ,חדרי ההסקה ,חדרי הרחצה ,תאי המקלחת
והפרוזדורים המוליכים אליהם יהיו מוארים היטב באור טבעי או באור

תהא בנויה מחומר יציב

מלאכותי.

אוורור  .10בתי הכסא ,חדרי ההלבשה ,חדרי ההסקה ,חדרי הרחצה ,תאי המקלחת
והפרוזדורים המוליכים אליהםיהיו מאווררים היטב להנחת דעתו של המנהל.
הפרדת  .11בתי הכסא ,חדרי ההלבשה ,חדרי הרחצה ,תאי המקלחת והפרוזדורים
המינים המוליכים אליהם יהיו נפרדים לגברים ולגברות ,אלא אם כן הוכח למנהל
שהמפעל משמש לגברים ולגברות בזמנים שונים.
חדר  .12הכניסה למפעל מבחוץ תהא דרך חדר כניסה.

כניסה
חדרי ( .13א) חדרי ההלבשה יהיו במקום המאפשר גישה
בתי הכסאלפני המעבר לחדרי הרחצה ולבריכות הטבילה.
הלבשה
(ב) לפני כל הכניסות והיציאות של חדרי ההלבשהיהיו חציצות המונעות
ראיית פנים חדרי ההלבשה מבחוץ.
קרובה דרך פרוזדור אל
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(ג) חדרי ההלבשה יכילו סידורים נאותים לשמירת הבגדים וכן ספסלים או
כסאות במספר מספיק לשימוש המספר הגדול ביותר של מתרחצים
העלולים להמצא במפעל באותו זמן.
מתקן
שרברבות

חישוב
קיבולת
המפעל
מספר
קבועות
התברואה

 .14מתקן השרברבות יהא תואם את ההוראות כעתקני תברואה (להלן -
הל"ת) של משרדי הבריאות והפנים ובהתאם לתוכניות שאושרו עלידי המנהל.

 .15חישוב המספר הגדול ביותר של מתרחצים העלולים להמצא אותה שעה
י חבור תוצאות המכפלה של מספר האמבטיות במפעל
במפעל ייעשה על יד
בסיפרה שתיים לתוצאות המכפלה של מספר המקלחות במפעל בסיפרה שלוש.
 .16מספר קבועות התברואה המינימלי במפעל יהא מותאם למספר הגדול
ביותר של מתרחצים העלולים להמצא אותה שעה במפעל ובהתאם לטבלה
דלקמן:

המינימלי
המין
גברות

גברים

י~נ

הסם

~~4ע

10-1
20-11
30-21
40-31
50-41
60-51
70-61
80-71
לכל 20

נוספים

1
1
2
2
3
3

כיורים

נעמי
1
1
2
2
2
3
3

4
4

4

1

1

משתנות

נ"ך

גן14

1
2
2
2
3
3
4

 1לכל 75

מבקרים

1

אספקת ( .17א) המים שיסופקו למפעל מרשת אספקת המים צריכים להיות זכים
מים
וראויים לשתייה מבחינה בקטריולוגיתן
)
ב
(
מערכת
השרברבות
בצורה
תותקן
ומחמרים שיבטיחו אספקת מים
טהורים זורמים ,קרים וחמים ,בכמות מספקת לשימוש בכל קבועות
התברואה שבבנין באותו זמן.
(ג) מים חמים זורמים בכמות ובטמפרטורה הדרושה יסופקו לכל קבועות
התברואה במשך כל הזמן שבהם המפעל פתוח לקהל.
(ד) ברזי הערבוב למים חמים וקרים במקלחות ,באמבטיות ובכיוריםיהיו
מטיפוס המבטיח אי גרימת כויות למתרחץ על-ידי מים חמים מדי.
(ה) במקלחות יותקן שסתום סגירה אוטומטי המקציב את כמות המים
כל אימת שפותחים את ברז המקלחת.
(ו) מזרקות השתיה אשר יותקנו בכמות הנדרשת בסעיף  16יהיו מטיפוס
נטוי ,מוגנים בפני מגע שפתיים ומפני זהום אחר .מקום המזרקות יכול
להיות גם בחדר ההמתנה.
מתאים
בשטח
המפעל ברז-מים עם הברגה אשר
שטיפה  .18יש להתקין במקום מרכזי
אליו יתחבר צינור גומי או פלסטי עם זרנוק לצורך שטיפת הרצפות והקירות.
הרצפות ,הקירות וקבועות התברואה יוחזקו תמיד במצבנקי.

רהיטים
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פרקג' :הציוד ואחזקתו

( .19א) ארונות ,אצטבאות ,שולחנות ,רהיטים או ציוד אחר המשמשים במפעל
יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד ,או צבועים בצבע שמן בשלוש שכבות.
היה החומר עץ יש לצבעו בצבע שמן בשלוש שכבות .הארונות ,האצטבאות,
השולחנות,
הרהיטים או הציוד הנ"ל יהיו עשויים מחומר הניתן לנקוי
בקלות ומוחזקים בתמידות במצב נקי ללא אבק ,חרקים ,מכרסמים או
כל דבר מזהם אחרן
ם
י
ט
י
(ב) הארונות ,הרה
ד
ו
י
צ
ה
ו
המשמשים
במפעל
ו
י
ה
י
ם
י
ב
צ
נ
ל
ע
סמוכות
בגובה של  30ס"מ לפחות מן הרצפה כדי לאפשר את נקוי ושטיפת
הרצפה מתחתם;
(ג) כל
השטיחים
ם
י
י
ו
צ
מ
ה
המפעל
אשר
ו
ד
ע
ו
נ
לשמש
את
בתחומי
המת-
רחצים יהיו עשויים מחומר פלסטי מחוספס ומנוקב ,המונע החלקה
וניתן לנקוי בקלות .השטיחים יהיו בגדלים המאפשרים את הרמתם
בנקל לצורך שטיפתם ושטיפת הרצפה מתחתם;

כריות ומזרונים המצויים בחדרי המנוחה של המפעל יהיו עשויים

(ד)
מחומר שאינו סופג רטיבות;
(ה) ליד כל כיור או ליד שורת

חמרי

חיטוי

כיורים בחדרי ההמתנה ,הנוחיות
והפרוזדורים ימצאו תדיר מגבות נפרדות מבד או מניר לשימושו של כל
מתרחץ ,אלא שבמקום מגבות ירא מותר להציב מיתקן חשמלי ליבוש
י המנהל;
באויר חם או כל מיתקן אחר ליבושידים שאושר לכך עליד
(ו) לא תשמש מגבת אלא לאדם אחד בלבד; לא תהיינה מגבות לשימוש
משותף;
(ז) כל אימת שהמפעל נוהג לספק למתרחצים בגדי רחצה ,מגבות ,סבון
או סדינים ,יש לאחסנם בארונות או בכלי קיבול אחרים שהם מכוסים.
בגדי הרחצה המגבות והסדינים המשומשים יאוחסנו בכלי קיבול נפרדים
מכוסים .הארונות וכלי הקיבול יהיו במקומות נפרדים זה מזה ומסומנים
בסימנים המציינים שהם מכילים לבנים נקיים או משומשים;
(ח) כל בגדי הרחצה ,המגבות או הסדינים הנמסרים על ידי המפעל
לשימוש המתרחצים יכובסו וייובשו לפני מסירתם למתרחץ אחר .הכביסה
תיעשה רק במכבסה בעלת רשיון לפי פקודת המלאכות והתעשיות
(הסדרתן).
(ט) אין לספק לשימוש משותף מברשות ,מגבות ,מסרקות ,סבון או
סדינים ואין להעביר חפצים אלו למתרחצים אחרים לאחר גמר השימוש,
אלא לאחר שעברו חיטוי;
(י) ניר טואלט בכמות מספקת ימצא תמיד בכל בתי הכסא אשר במפעל.
 .20חמרי ההדברה ,הניקוי והחיטוי וכן הדלק וכלי הניקוי יוחזקו במחסן
נפרד וסגור.

עזרה  .21בחדר ההמתנה או במקום אחר שימצא מתאים לכך יותקן ארגז לעזרה
ראשונה ראשונה אשר יכיל את הפריטים הבאים :מי חמצן או כלורומין ,בנזין ,תמיסת
יוד ,מי בור ,תחבושות סטריליות ,תחבושות ,טיפות ולריין וצמר גפן.
הסקה ( .22א) היה המנהל סבור שהתנאים האקלימיים מחייבים קיום הסקה במפעל,
יש להתקין במפעל מתקן חימום להנחת דעת המנהל .היה במקום חדר
הסקה תהא הכניסה אליו נפרדת מהכניסה לחדרי ההלבשה והרחצה;
(ב) חדר ההסקה וכל המתקנים אשר בו טעונים אישור המנהל;
(ג) הרדיאטורים ומערכות צינורות ההסקה ואספקת המים החמים יהיו
מותקנים באופן שימנע מגע ביניהםובין המתרחצים.
מבנה

הבריכה

מדרגות

מבנה
אוצר

המים

מניעה

הצפה

מניעת

יניקה

הרקת

הבריכה

ואוצר

המים

פרק ד' :בריכת טבילה

( .23א) בריכת טבילה תהא בנויה בטון או חומר בנין יציב אחר אשר אינו
סופג או חדיר למים.
(ב) קירות של בריכת טבילה ורצפתה יהיו חלקים ללא סדקים ומצופים
י המנהל.
אריחי חרסינה או חומר אטים אחר שאושר לכך עליד
( .24א) מדרגות בריכת טבילה לאיהי
ו לולייניותן
(ב) רומה של כל מדרגה לא יעלה על עשרים ואחד ס"מ;
(ג) השטח של כל מדרגה לא יפחת מעשרים ושנים ס"מ;
(ד) לאורך המדרגות יותקן מעקה.

פרק ה' :אוצר מים

חומר בנין יציב

( .25א) אוצר מים המשמש את המפעל יהא בנוי בטון או
אשר אינו סופג או חדיר למים;
ו חלקים ללא סדקים;
(ב) קירות אוצר מים ורצפתויהי
(ג) בתקרה של אוצר מים ייקבע פתח שמידותיו  60ס"מ כפול  40ס"מ
לפחות ,או בקוטר של  50ס"מ לפחות ,הפתח יסגר באופן הרמטיכדי למנוע
חדירת מים ולכלוך לאוצר המים.
 .26הנהלת המפעל חייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את
הצפת המפעל בעת מילוי אוצר המים במי גשמים.

 .27כל צנור המספק מים לבריכת טבילה או לאוצר מים יסתיים מעל שולי
קירותיהם ,עם מרווח אויר בגובה של  15ס"מ לפחות ,כדי למנוע חדירת המים
של בריכת הטבילה או של אוצר המים לתוך מערכת הספקת המים על ידי

יניקה.

 .28הרקת מי בריכת טבילה או אוצר מים לתוך ביוב ,או למקום סילוק אחר
להנחת דעת המנהל ,תיעשה באופן שלא יותיר כל אפשרות של חדירת מי
שפכים או מי דלוחים ,חרקים או מכרסמים לתוך בריכת הטבילה או אוצר

המים.
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אמצעי ( .29א) לא יחוממו המים אשר בבריכת הטבילה עלידי הזרקת אדים ישירה
לתוך המים .כל אימת שחימום המים נעשה באמצעות אדים יוגנו נקודות
והירות
הפליטה של האדים לתוך הבריכה באופן שתימנעכוויה.
(ב) אסור להזרים אדים לתוך בריכת טבילה שעה שזו נמצאת בשימוש.

איכות
המים
איכות
בקטריו-
לוגית

איכות

כימית

איכות

פיזית

בדיקות

כלורינטור

של גאז

הקלות

אשפה

ושפכים

פרק ו' :איכות המים בבריכת טבילה ובאוצר מים ובדיקתם

 .30איכותם הבקטריולרגית הכימית והפיזית של המים בבריכת טבילה
ובאוצר מים כאשר הם בשימושיהיו בהתאם לדרישות המפורשות בפרק זה.
 .31כל  5דגמים שנלקחו בזה אחר זה מבריכת טבילה או מאוצר מים ,לאחר
שסתרו את הכלור הנותר בדגמים .יהיו הסטנדרטים כדלקמן :לא יהיו באף
אחד מן הדגמים יותר ממאתיים בקטריות למיליליטר וכן לא יהיה מספר
הבקטריות הממוצע ירתר ממאה למיליליטר .ב 80-אחוז מן הדגמים יכולים
להיות  2חיידקי קולי (או פחות) לכל  100מיליליטר ,וביתר הדגמים לא יעלה
מספר חידקי הקולי על  12ל 100-מיליליטר.
( .32א) יש לחטא את המים בכלור באופן שבכל שעות השימוש יימצא כלור
נותר ,כפי שתראה בדיקת אורתוטולידין ,לא פחות מ 0,4-חלקים למיליון
ולא יותר מ 0,6-חלקיםלמיליון.
(ב) כשמשתמשים בגילום או בסולפט אל(מינה לטיהור המיס ,צריכה
התגובה (14ק) להיות  7.0או יותר.
(גן כשמחטאים את המים בבריכת טבילה ובאצר מים בכלור בנוכחות
אמוניה ,לא יעלה שעור ה1-וק על  ,7.6ושיעור הכלור המצוי או הכלור
הנותר לא יפחת מ 0.7-חלקים למיליון ולא יעלה על חלק אחד למיליון.
(ד) בזמן שהמספר המותר הגדול ביותר של מתרחצים נמצא בבריכת
הטבילה בבת-אחת יהא שיעור הכלור הנותר סמוך לגבול העליון של כמות

הכלור המותרת.
( .33א) המים לא יכילו שום גוף זר או לכלוך צף .בכל זמן השימוש בהם
לרחצה ולטבילה יהיו המים צלולים במידה מספקת שאפשר יהא להבחין
ממרחק של שלושה מטרים בדיסקיה עגולה בקוטר של חמישה סנטימטרים
הצבועה שחור ומונחת על רקע לבן בתחתית בריכת הטבילה או
אוצר המים.
(ב) הרצפה והקירות של בריכת טבילה ואוצר מים יהיו נקיים מחמרי
משקע ,מלכלוך או רירית.
 .34בעל המפעל יערוך בדיקות מים מדי יום ביומו .במסגרת בדיקות אלו
תבורר כמות הכלור הנותרת במים ,שיעורי ה1-וק וצלילות המים .בדיקת
י מבחן אחר
מציאות כלור נותר תיעשה עלידי מבחן אורתוטולידין או עליד
שאושר על ידי המנהל .בדיקות אלה תיערכנה לפני השימוש בבריכת טבילה
וכן מספר פעמים ביום עת הבריכה נמצאת בשימוש.
 .35כל אימת שהכלור המיועד לשימוש במפעל הוא בצורת גאז ,על בעל המפעל
למקם את הכלורינטור ואת מלאי הכלור בחדר נפרד .החדר יהיה בנוי כך
שכל פליטה אפשרית של הגז תתנדף אל מחוץ לבנין .החדר יהיה מאוורר
להנחת דעתו של המנהל ,ותמצא בו תדיר מסכת גאז ראויה לשימוש.
 .36לגבי בתי מרחץ קיימים אשר שיפורם בהתאם לתנאים אלה יגרום ,לדעת
המנהל לקשיים שאין לעמוד בהם ,או לגבי בתי מרחץ שבישובים שמספר
תושביהם אינו עולה על  ,1000יכול המנהל ,לפי שיקול דעתו ,לותר על תנאי
מתנאים אלה או לדחות את בצועו.

פרקז' :סילוק האשפה והשפכים

( .37א) האשפה במפעל תיאסף מדי יום ביומו במיכלים המיועדים לכך ,אשר
יהיו מטיפוס מאושר עלידי המנהל .המיכלים יוחזקו במצב תקין ויהיו
מכוסים היטב כל הזמן כדי למנוע חדירת חרקים ומכרסמים לתוכם .לאחר
הרקתם יישטפו המיכלים במים נקיים .האשפה והפסולת יסולקו לפחות
אחת ליממה.
(ב) מי השפכים והדלוחים יסולקו באופן שלא יגרמו למפגעי תברואה,
ובהתאם להוראות למתקני תברואה (הל"ת).

פרק ח' :נקיון העובדים ובריאותם

נקיון  .38בעל המפעל יספק לכל עובד במפעל סבון ומגבת נקיה מדי יום ביומו.
העובדים העובדים ילבשו חלוקי בד נקיים .כל עובד חייב להקפיד על נקיון גופו ולבושו
בכל שעות העבודה וכן עליו לרחוץ אתידיו בסבון ולנקות את צפרניו במברשת
לפני התחלת העבודה ולאחר כל ביקור בבית הכסא ,וכן לאחר כל הפסקה
בעבודה.
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בריאות
העובדים

.39

בעל מפעל לא יעסיק שום אחד מן האנשים האלה:
(א) אדם החולה במחלה מדבקת

או אדם הנושא טפילים

של מחלה

מדבקתן
(ב) אדם החולה בשחפת או במחלת עור;

אדם  >ywגופו נמצאים חבורות ,חטטים ,פצעים פתוחים או מוגלתיים

(ג)
אף אם

עריכת

בדיקות
רפואיות

איסור
כניסה

שלטים

הם מכוסיםע"י

תחבושת;

(ד) אדם שאינו מקפיד על נקיון גופו להנחת דעת המנהל.
 .40בעל המפעל ידרוש מכל עובד שיעבור בדיקה רפואית לפני התקבלו לעבודה.
העובד ידרש להציג את המסמכים הבאים:
(א) אישור מאת רופא שאין הוא חולה באחת המחלות המנויות בסעיף
 39לעילן

(ב) תעודת בדיקת רנטגן של ריאות המאשרת שהוא אינו חולה בשחפת
ריאות .תעודה זו תחודש מדי שנה בשנה .התגלה בשיקוף הריאות תהליך
פתולוגי ,לא יורשה העובד להמשיך בעבודתו במפעל אלא לפי אישור
מיוחד מטעם מנהל לשכת הבריאות שבתחומה נמצא המפעל;
בדיקה
אחרת
(ג) מנהל המפעל ועובדיו יעברו שיקוף ריאות וכל
לפי
י המנהל ,וזאת נוסף
הוראות המנהל כל אימת שיידרשו לעשות כן עליד
על השיקופים השנתיים שיערכו להם כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל.
 .41בעל המפעל לא יתיר כניסתם של אנשים שיש להם גרוי או דלקת עינים,
שהם מצוננים או מפרישים מן האף או מן האזנים ,וכן אנשים שעל גופם מצויים
פרונקלים ,חתכים או כל אינפקציה אחרת הנראיתלעין.
 .42בעל המפעל יציב במקומות בולטים שלטים להדרכת המתרחצןם כתובים
בזו הלשון:

(א) "לפני טבילה בבריכה
 .1נא להשתמש בבתי
 .2נא להתרחץ במים חמים וסבון במקלחת או באמבטיה"
(ב) "אסור לירוק על הרצפה";
הכסא;

(ג) "אסור לעשן".

איסור

להכנסה

בעלי חי

פרקט' :הוראות שונות

 .43בעל המפעל לא ירשה להכניס לתחומי המפעל כל בעל חי ,סחורות או
חפצים שאינם משמשים למטרת המפעל.

ומטלטלים

מסוימיט
שמירה  .44בעל המפעל ישמור על נקיון יסודי במפעל ובסביבתו ויקפיד על הרחקת כל
על הנקיון אשפה ,פסולת או זיהום אחר מסביבות המפעל.
איסור  .45בעל המפעל לא ירשה עשיית שימוש בשטח המפעל למגורים ולא ירשה קשר
מגורים ישירבין המפעללבין דירת מגורים ,עסק או מוסד אחר.
איסור
עסקים

 .46בעל המפעל לא יעסוק ולא ירשה לאדם אחר לעסוק בתחומי המפעל
בכל עסק אחר.

( )-ד"ר ר .גז'בין
המנהל הכללי של משרד הבריאות
ח' בטבת תשכ"ה  13 -בדצמבר 1964
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אודות אחריות האדריכל -תמצית פסקדין
בית משפטחייב את האדריכל באחריות לנזילת מקואות
מבחינת הבעיות המשפטיות המתעוררות בבנין ,אין בנין מקוה שונה מכל
בנין אחר .אולם כקוריוזום נביא את תמצית פסק דין במשפט בין מזמין
(חברה להקמת מקוה בבורו פארקניו יארק) נגד קבלן בענין בצוע עבודות
יציקה לבריכות אוצרות המים והמקוה .התמצית וניתוח הבעיה הופיעו
ב .Progressive Architecture'-המשפט התנהל על מדת האחריות של הקבלן
והאדריכל לשנוי תאור העבודה ליציקת הבריכות אשר גרם לנזילות ,וזה
בניגוד להוראה מפורשת על מטרת העבודה ,בו צויין שהבנין לא יתקבל
באם לא תובטח אטימות מוחלטת של הבריכות בהתאם להלכה היהודית.
בתיאור העבודה המקורי צויין שיש לצקת את כל הבריכות בבת אחת

בתוספת חומר אטימות .הקבלן ביקש לצקת את הבריכות בחלקים תוך
הבטחת אטימת החיבורים .האדריכל הסכים לשינוי .אחרי גמר הבנין
נתגלו נזילות בבריכות והמזמין לא היה מוכן לקבל את הבנין ולשלם את

החשבונות.
בית המשפט שיחרר את הקבלן מאחריות ,היות והוא פעל לפי הסכמת
השינוי מצד האדריכל; אולם חייב את האדריכל היות והוא-לדעת בית
היושפט  . -לא היה רשאי לשנות את תאור העבודה המדויק והחד-משמעותי
של יציקת בריכות בבת אחת ולהגרר לנסיון בבצוע העבודה אשר לא הבטיח
את התנאים ההלכתייםלבנין מקואות.

בעמוד מנוול :תדפיס של Progressive Architecture, June 1969, New York
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11*ש

ן ש*ם8צ

BERNARD TOMSON

Liabil-rHB
ity due *0 spec changes
ו1,during חסם5*]חסו*סט, 8 חarchitect confirms 8 change
 חוspec *0 the contractor, ]5 the architect 0] 1"6
contractor subject *0 liability for defects  חו8 project?
11  פcontractor complies with the
plans and specifications of  תבar
chitect, he WOUId generally incur
ת0 liability for defects that may
appear  תוthe project, unless
CEUSEd by defective workmanship
or materials.  )לcontractor, how
ever, by seemingly guaranteeing
 בparticular tesult, may engender
 בclaim of liability even though he
has ת01 deviated from the plans
and specifications. Such was the
situation  תוthe case 01 ונ-"GGdford
con~t. co., 1%ם. ש. Mikvah Israef
ofBoro Par/c 1%)., )א.]ך.].ג. Feb
ruary 28, 1969, ע.2(.
The contractor  תוthELt case had
entered 1ת10  בcontract  מוthe ap
proximate sum of ש300,000 for
the construction of  בritualarium,
or mikvah. This facility consists
of several immersion ק00[8 used
by certaln members of the ortho
aox Hebrew faith פ1 certain times
01 the year. The immersion ע0018
are adjacent 10 pits or chambers,
and are connected by  מבaperture
between the walls 10 permit the
water 10 enter from the pits 1*ת0
the pools. The pits contaln "ko
sher water," which 18  בmixture of
rain water and drawn water.
The absence of leakage  תוthe
ע0018 or~adjacent pits 18 essential
s from the ק01ת1r of view of theeor
thodox Hebrews, since the water
 מוthe immersion pool must be
יי8"11.ייTo insure against leakage,
the construction contract pro
vlded that "the building shall ת01
be considered 10 be completed 11
the individual immersion pools
are ת01  תוperfect condition." The
contract further provided thEkt
there was 10
added *0the ם0ת8
manufac.
crete mix " ב
substance

were furnished with  פdocument
that set forth % digest of religious
laws controlllng the modern
methods of constructing mikvahs.
This document specified the ומומזmum quantity of water the pools
must contain, detailed drawings
of the size and relationships of the
mikvahs, chambers, and troughs,
and stated the restrictions  מוmix
תו2 the waters colleeted  תוthe
troughs. The document [ב80 pro
vided for Ek monolithic concrete
pouring method, without !81תforcement of any tYpe. Approved
waterproofing was 111ת1184 *0 any
ground or liquid substance, ex
cluding metal or glass-fiber
strands, and the ע00[8 were *0 be
80 constructed as 10 eliminate set
תוט2 and cra~king.
The construction contract did
ת01 include this document as part
of the contract, but aia provide
that concrete be poured monolith
ically 80 that there would be one
continuous pouring or placement,
thereby avoiding seams or con
struction joints. However, during
the course of construction, the ar
chitects confirmed *0 the contrac
tor,  תוwriting, that the immer
slon pools were 10 be constructed
 מוaccordance with shop drawings
that hadnbeen submitted,
w except
that the concrete was ת01 *0 be
poured monolithically but תו
stages,  מוaccordance with the
specifications of the waterproof
תו2 company that was
*0 furnish
against
the five-year guarantee
leaks. The reason for this change
was the waterproofing company

would ת01 furnish the guarantee
unless the product were poured [מ
stages, according 10 their specifi

tured by  פwaterproofing company

CEtIOTIS.

that would render the concrete
impermeable. The waterproofing
company was 10 furnish  בfive-~year
guarantee agalnst leakage.
The plans and specifications
were prepared by architects who

This method 01 pouring re
quired construction joints.  תוor
der 10 keep the mikvahs and ELUX
iliary facilities watertight, the
contractor formed Eb keyed con
struction נ01ת1 between the upper

and lower portions of the pits ser
vicing the ladies' mikvahs.
The pits and ע0018 were

tested
before 1110 was applied and were
found 10 be watertight. After the
were
*
1168 wasapplied and the ritual11
arium
open for services,
was discovered that water was
leaking out of the construction
joints. The key 301מ1 was unsuc
cessful  מוpreventing the leaks be
cause  פhi~h head 01 pressure had
formed due *0 the water  תוthe
pools. Neither
the contractor nor
the waterproofing company was
successful [ תrepalring the mik
vah 10 prevent the leaks, and the
owner refused *0 pay the balance
contractor under
of monies 10 the
the construction contract.
The Court 00ט[)ת468. that the
letter of the architects 00ת811tuted  תבamendment *0 the plans
and specifications and that the
contractor therefore was ת01 sub
jectto liability for failing 10 make
 בmonolithic pour. The owner fur
ther argued that the contractor
had guaranteed that he would fur
nish  פleakproof facility.  תוre
jecting this contentlon, the court
quoted from  בcase involving ב
similar issue. The Court said:
'The agreement 18 מ0* simply
do  בparticular 1%1ת2, but *0 do
*
0
1* ב מוparticular way and 10 use
specified materials,  תוaccordance
with the defendant's design,
which 18 the sole guide. The prom
180 18 מ01
]"[watertight,
*0make
but 10 make
]11[ watertight by
following the plan and specifica
110ת8 prepared by the defendant,
from which the plaintiff had מ0
right 10 depart, even 11the depart
ure would have produced % water
proof cellar."
The courtt although rejecting
the o
clalm agalnst the con
tractor, charged the architects
with liabilityfor creating  בrisk of
leakage by permitting the תסםcrete 10 be poured  תוstages rather
than 1ת81811ת2 upon  בmonolithic
pour. The Court held that the ar
chitects should have known that
pouring  תוstages would ת01 be
safe agalnst risk of leakage תעless 11 were done  תוconjunction
with the use of certain materials
that could ת01 be used because of
rellgious restrictlons. The Court
concluded that the architects
were  מוerror  תוrelying upon EL
guarantee furnished by  בsupplier
rather than adhering *0 their
original specification.
JUNE ג969 ק/ג
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נשים המטהרות כלים במקוה
מתוך הגדה ספרדית
בריטיש מוזיאון ,לונדון

מהמאה ה,14

