
 

  

 

 הנחיות וטיפים לטבילה במקווה בימי חג 
 )ויום טוב שני של גלויות 1(יום טוב

 תודה מיוחדת לרב טוביה קסימוב שבדק והגיה את מקבץ ההלכות |  אתר מקווהאורגצוות מאת: 
 ______________________________________________________________ 

 א הכנות מראש לטבילה בליל החג

ההלכה מאפשרת לאישה לטבול במקווה בשבת וביום טוב (חג) הדבר מלמד אותנו עד כמה  .1
עד כמה חשוב שלא לדחות את   ש חשובה מצוות עונה (קיום יחסי אישות) לבני הזוג, ומדגי

 הטבילה במקווה, למעט במקרים קיצוניים 

 כדאי מאד:

   להדפיס את הזמנים והמיקומים שבהם אפשר לפנות אל הרב במהלך החג, כך שאם
או   2בדיקהמתעוררות שאלות הלכתיות בקשר לטבילה, כדוגמת עניינים הקשורים ל

 חציצה, תדעי כיצד אפשר לפנות אל הרב ל

 זקוקה לשירותיה של בודקת הלכתית, בדקי מתי היא זמינה במהלך החג, על   אם את
 מנת להימנע מדחייה של הטבילה שלא לצורך 

 מומלץ מאד ליצור קשר עם המקווה, ולברר מהם הנהלים המיוחדים לחגים לדוגמה: .2

  שעות פתיחה וקבלת קהל 

  אפשרויות תשלום 

  דלת כניסה ייעודית לשבת ויום טוב 

 ת הכנה למקווה ביום טוב במתקני המקווה? האם מתאפשר 

   האם יש בחג מים חמים, מברשת שיניים, מי פה, חוט דנטלי חתוך מראש או קיסמים
 דנטליים וסבון נוזלי? 

 בול לאחר סעודת החג באם מתעורר צורך שכזה? ט האם יש אפשרות להגיע ול 

  במקוואות רבים המידע הזה מופיע בבהירות באתר האינטרנט של המקווה

להכין  מים הקודמים אליהם עשויים להיות ימים הכרוכים בלחץ והכנות רבות מומלץ  יימי חג וה  .3
כולה לעשות מראש, על מנת להפוך את חוויית המקווה לנעימה ירשימה של הדברים שאת  

 ככל האפשר: 

  תכנני מראש את הקניות, בישולים, והכנות לחג כך שתוכלי להקדיש זמן איכות בערב
 החג לתהליך ה'חפיפה' (ההכנה לטבילה) 

 
שני הימים של ראש השנה, יום הכיפורים, חג ראשון   –הוא כל אחד מימי החג האסורים במלאכה  –או 'יום טוב'  –חג  1

 של סוכות, שמחת תורה, חג ראשון ואחרון של פסח וחג השבועות.  
ככלל, מומלץ לבצע את הבדיקה האחרונה בשלב מוקדם של ערב השבת או החג, כך שאם תתעורר שאלה, יהיה  2

 מספיק זמן לברר אותה בנחת.  
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   בערב החג עצמו, תוכלי לבצע חלקים מן ה'חפיפה' בשלב מוקדם יותר של היום, כמו
גזיזת ציפורניים, הסרת איפור ולק, ובמקרה הצורך עוד דברים, על מנת לצמצם את 

 הלחץ לפני הדלקת נרות   

 חר לחג, ולא תהיה לך  אם יש לכם בבית רק אמבטיה אחת, או שאת מתארחת בבית א
גישה לאמבטיה בפרטיות, התקשרי מראש למקווה על מנת לברר האם תוכלי לבצע  
סמוך  או  היום  במהלך  יותר  מוקדם  במקווה,  ההכנה  מחדרי  באחד  ה'חפיפה'  את 
להדלקת הנרות [באם אין אפשרות כזו, ואין לך אפשרות לרחוץ באמבטיה, שאלי את  

 דית] הרב אם ניתן להסתפק במקלחת יסו

  אם הליכה למקווה בחג היא בעיה, ואת מעדיפה לנהוג לשם לפני הדלקת נרות בערב
ברגל לחזור  ואז  או החג,  וקבלי    השבת  עם הרב  הנחיות  לאחר הטבילה, צרי קשר 
 מדויקות כיצד יש לעשות זאת 

   מאמצים רבים  השתמשי בכפפות חד פעמיות להכנת אוכל לחג הדבר יכול לחסוך
 י הידיים  ו בניק

מכל מקום, מצוות הטבילה והעונה, הן בעדיפות  ימי חג הם ימים למפגשים משפחתיים ואירוח   .4
 הנה כמה טיפים שימושיים לאורחות או מארחות: ראשונה 

מש הפרה  תהווה  עצמו  בחג  למקווה  ההליכה  לדון  [אם  תוכלי  שלך,  הפרטיות  של  מעותית 
 באפשרויות השונות עם הרב]

 טיפים לאורחת: 

 ודאי שהמקווה הסמוך והזמין עומד בדרישות הכשרות 

 ז ו המנהג הודאי שישנה אפשרות לטבילה במקווה בשיטת חב"ד, בור על גבי בור, אם 
 שלך  

  הגעה ברורות להליכה בטוחה למקווה דאגי להשיג הוראות 

  הילדים, במטרה על  או לשמור  היעדרך,  על  לחפות  מי שתוכל  לעזרה  לגייס  זה בסדר 
לאפשר לך להגיע למקווה ובחזרה בבטחה, בפרטיות ובזמן [אם זוהי האפשרות הטובה 

 ביותר, בעלך יכול להישאר ולשמור על הילדים]  

 תאים לקיום מצוות עונה (מנורה שיש לכבות?  ודאי מראש שהחדר שאתם משתכנים בו מ
 ספרי קודש שיש לכסות? נעילה?)

 טיפים למארחת: 

  אפשרי לאורחים שלך את הפרטיות והמרחב שלהם, לעשות את מה שהם צריכים 

  הימנעי משאלות חודרניות 

 :את יכולה להציע לאורחת שלך 

קצת   אנחנו  לפעמים  בשעה;  קידוש  עושים  האורחים  "אנחנו  לפעמים  מתעכבים 
 מקדימים ולפעמים מאחרים קצת"
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"אנחנו בדרך כלל מתקלחים מוקדם, מפני שהרבה פעמים יש לנו אורחים של הרגע  
 זמין לכם בשעה שלפני הדלקת נרות" האחרון חדר האמבטיה יהיה  

     ארגני את חדר האורחים לאפשרות של מצב נידה או מצב טהרה 

 ב דיני הטבילה בליל יום טוב זהים לדיני הטבילה בליל שבת  

 הדלקת הנרות   יש לסיים את כל ההכנות לטבילה לפני .1

סדרי את השיער שלך בצורה כזו שלא יסתבך וייקשר בשבת וביום טוב אסור להתיר קשרי  .2
 שיער או צמות  

 לא מתקלחים במקווה  .3

 ה שלא תתלוש אף שערה] [החליקי את השיער שלך בעזרת האצבעות, בצור .4

 בדקי את גופך לפני הטבילה, לוודא שאין עליו כל חציצה  .5

אם הלכת לשירותים בזמן שמאז סיום ה'חפיפה', שטפי ובדקי שוב את האזורים הנדרשים על   .6
 מנת לוודא שלא נותרו שאריות של נייר טואלט וכד'  

לאחר הטבילה, אסור לסחוט מים מן השיער מותר לכרוך מגבת סביב השיער כדי לקלוט את  .7
 המים היוצאים, אך אסור לסחוט אותם 

ימי חג בחו"ל יש בכל אחד  ג טבילה בליל חג שני [בארץ ישראל, רק בראש השנה ישנם שני 
 מהחגים גם 'יום טוב שני של גלויות'] 

במים   שימוש  לב!  בבעיות  ***לתשומת  כרוך  להיות  עשוי  טוב  ביום  חשמלי  בדוד  שהתחממו 
פעם שהוזכר שימוש במים חמים ביום טוב, הכוונה היא למים שחוממו  בכל  הלכתיות מסוימות  

 באופן המותר ביום טוב**** 

לפני הדלקת יש לבצע את כל תהליך ה'חפיפה' (ניקיון יסודי כהכנה לטבילה) בערב יום טוב,  .1
[אם זה קשה, אפשר לרחוץ  הנרות של החג הראשון, ובסמוך להדלקת הנרות ככל שמתאפשר  

באמבט מוקדם יותר ביום, ולהתקלח מקלחת יסודית סמוך לזמן הדלקת הנרות, מתוך שימת  
 ), לסרק שוב את השיער ולבדוק את הגוף] 3לב לקפלים ופתחים (ראי להלן

ת סיכה וכדומה, שאפשר להסיר בקלות ביום טוב (מבלי לתלוש יש לקשור את השיער באמצעו .2
 בשבת וביום טוב אסור להתיר קשרי שיער או צמות שיער), כך שהשיער יישאר נקי מקשרים  

יש המתירים לשים איפור קל בערב יום טוב, שאפשר יהיה להסיר בקלות (באופן המותר ביום   .3
 טוב) לפני הטבילה בליל החג השני

פה' לטבילה שבערב הבא (או אפילו שני לילות אחר כך, ראי להלן), יש להשתדל  בין ה'חפי .4
להימנע עד כמה שאפשר ממה שיכול ליצור חציצה על גבי הגוף כפפות חד פעמיות הן רעיון 

 נהדר, בפרט בחגים כמו פסח או כל זמן שאת צריכה לעבוד במטבח!

 המשיכי בביצוע בדיקות כפי הנדרש   .5

 
הקדישי תשומת לב מיוחדת לקפלים כמו תחת הסנטר, מתחת לחזה, בית השחי, מרפקים, ברכיים, בין הירכיים,   3

 הערווה).וקפלים באזור הערווה) ופתחים פה, אף, אוזניים, טבור, בין האצבעות, איברי 
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בליל החג השני, לאחר צאת הכוכבים, ולפני הטבילה, יש לבצע את כל המפורט להלן בסעיף  .6
 :ד'

(במקרה שעלייך לבצע את ההכנות האלה לפני השקיעה, במקום לבצע אותן לאחר צאת 
ראשון ה  ה מיום החגניכר שאת עושה זאת להנאתך/לניקיון ולא רק כהכנ  ההכוכבים, צריך שיהי

 השני)   החגליום 

 ד לפני הטבילה בליל החג השני:

נקי את הפה והשיניים באמצעות מי פה תוכלי להשתמש במברשת שיניים ייעודית לשבת,   .1
מדממים  או במברשת שיניים יבשה, כדי לצחצח את השיניים, כל עוד החניכיים שלך אינם  

בדרך כלל מהצחצוח נקי את המרווחים שבין השיניים באמצעות קיסם דנטלי או חוט דנטלי 
(אישה שהחניכיים  יוביל לדימום מן החניכיים  זאת, בהנחה שהדבר לא  גם  שנחתך מראש, 

 ני יום טוב ותשאל אותו מה לעשות) שלה עשויים לדמם, תתייעץ ברב לפ

ער הראש ואין לסרק אותו החליקי את השיער באצבעותייך, על הראש ועל  יאין לשטוף את ש .2
 הגוף 

ין אבדקי את גופך הן במבט והן בידייך (באותם אזורים שאינם גלויים לעין), על מנת לוודא ש .3
 עליו חציצה כלשהי 

באם יש צורך, אפשר לשטוף חלקים יחידים של הגוף במים חמימים אין לשטוף את הגוף כולו   .4
מותר לשטוף איבר אחד בכל פעם, ובלבד שלא תשטפי את רוב גופך את יכולה להשתמש 
בספל (מוטב להימנע משימוש בראש המקלחת) אין להשתמש בספוג, מטלית רחצה או כל  

 דבר אחר שעשוי להיסחט מותר להשתמש בסבון נוזלי מדולל לפי הצורך 

טוף את כל החלקים הללו במים, יש רבנים הסבורים כי לכתחילה מוטב שאישה תש ***
 *** כפי שהוסבר, לפני בדיקת הגוף

כשסיימת את ההכנות, לבשי חלוק, וידעי את הבלנית (בדפיקה על הדלת, החלקת הכרטיס  .5
 על כפתור שבת וכד') שאת מוכנה לטבילה  יצהמתחת לדלת או על ידית הדלת, לח

(יום שישי   (או במוצאי חג  הוראות מיוחדות לטבילה בליל שבת  בלילה) שבמוצאי החג 
 ראשון, בחו"ל): 

תבשילין .1 עירוב  בוצע  החג  אם  לפני בערב  שישי,  ביום  לטבילה  ההכנות  את  לבצע  מותר   ,
 הדלקת הנרות 

אסור להפעיל את ברז המים החמים בשבת אם נדרשים לך מים חמים, בקשי מהבלנית, והיא   .2
 תביא לך מים חמים שחוממו לפני השבת 

ה טבילה במוצאי חג שני, או במוצאי שבת שלאחר חג [לפעמים בסיום שלושה ימים של חג ושבת  
 גם בחגים אחרים] –בראש השנה, ובחו"ל  –בארץ  –

כניסת החג  .1 (לפני  כולה בערב החג  כמה מהפוסקים מעדיפים שאישה תבצע את החפיפה 
הראשון), ואז תתקלח מקלחת יסודית, תצחצח שיניים, תסרק את שערה, ותבדוק את גופה  

פוסקים אחרים מעדיפים על אלה במוצאי החג או השבת, יומיים או שלושה לאחר מכן    –
חת יסודית בערב החג, ותשלים את כל שאר תהליך שאישה תגזוז ציפורניים ותתקלח מקל

ה'חפיפה' (כולל הרחצה באמבט) לפני הטבילה, במוצאי החג או השבת, יומיים או שלושה 
 לאחר מכן 
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  בוודאות שתקפידי להסיר את כללכבוד שבת או החג, אם את יודעת  מותר להתאפר כרגיל   .2
 לפני הטבילה במוצאי החג או השבת  האיפור

 בנוגע ליום הכיפורים:

 קיום יחסים אסור ביום הכיפורים 

ק הטהרה), דוחים את הטבילה לאחר  ספיום הכיפורים (לפי מועד ביצוע ה  אם חל ליל הטבילה בליל 
 הצום  

 בנוגע להכנות לטבילה ('חפיפה'):  –טבילה במוצאי יום הכיפורים 

ביותר, היא שהחפיפה תיעשה, או לפחות תתחיל, בערב יום כיפור (לפני האפשרות הטובה   .1
כלומר: בערב יום הכיפורים צום, מוצאי יום הכיפורים , ואז תושלם במוצאי ה הדלקת הנרות)

 יש לרחוץ באמבט, לשטוף, לסרק ולבדוק 

פורים,  אם רחצה באמבט התקיימה בערב יום כיפור, אז יש להתקלח ביסודיות במוצאי יום הכי .2
   לסרק ואז לבדוק את כל הגוף  לצחצח את השיניים ולהעביר חוט דנטלי, לשטוף, 

 'חפיפה' אם לא מתאפשר לבצע 'חפיפה' מלאה בערב יום כיפור, יש לעשות לפחות חלק מן ה .3
בערב יום כיפור (למשל, גזיזת ציפורניים וכד'), ולהתקלח ביסודיות במקרה זה, יש לרחוץ  

  באמבט ולבצע 'חפיפה' מלאה במוצאי יום הכיפורים 

במוצאי יום הכיפורים,    אם אי אפשר לעשות דבר בערב יום כיפור, יש לבצע 'חפיפה' מלאה .4
 במשך לפחות שעה  

יש לנעול נעליים המותרות  פורים, בין ה'חפיפה' לטבילה  יש להימנע מללכת יחפה ביום הכי .5
  ביום הכיפורים 

כל דיני ההרחקות חלים במשך יום הכיפורים כולו, גם כאשר קיום יחסים אסור ביום הכיפורים   .6
 האישה טהורה 

 נהוג להשאיר מנורה קטנה דלוקה בחדר השינה, על מנת להזכיר לבני הזוג את דיני ההרחקות  .7

 בנוגע לטבילה במקווה בערב יום כיפור (כהכנה ליום כיפור): 

 שאינן נשואות אינן הולכות למקווה בערב יום הכיפורים  בנות –למנהג האשכנזים  .1

 לפני טבילה זו נדרשת מקלחת בלבד   .2

 אין מברכים על טבילה זו   .3

 מותר לאישה לטבול את הטבילה הזו גם אם היא בעיצומם של שבעת הימים הנקיים  .4

 אפשר לטבול, כהכנה ליום כיפור, גם ביום שלפני ערב יום כיפור   .5

 מוטב להסיר לק לפני הטבילה, אך זה בסדר גם אם לא הוסר   .6

 אין צורך להסתיר את קיומה של הטבילה הזו מנשים אחרות  .7

אינה יכולה לטבול   –אישה שליל הטבילה שלה היה בשלושת הימים הקודמים לערב יום כיפור   .8
 בערב יום כיפור 
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