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 תקנות והנחיות למקוואות טהרה

 "כל ישראל ערבים זה לזה"

הוראות משרד הבריאות במילואן, ללכן ההנחיה ההלכתית היא להיצמד 
 ויש לפעול אך ורק על פיהן.

 

  חייבי בידוד על פי הוראות משרד הבריאות, הכוללים נכון להיום: כל מי ששב
ששהה או היה במגע עם חולה קורונה, או שהוא עצמו סובל ממחלת מחו"ל, או 

חום או שיעול, חייבים על פי ההלכה לשמור על כל כללי הבידוד שנקבעו ע"י 
 משרד הבריאות.

 .כמו כן חל איסור על מחויבי בידוד לטבול במקווה טהרה ציבורי 

 לשהות  אדם שמפר את חובתוכי  ליידע עפ"י הוראת משרד הבריאות נצטווינו
 7עשוי להיות מואשם בביצוע עבירה פלילית שעונה יכול להגיע לעד בבידוד, 

הפרה של הנחיה זו תועבר וכי כל  לחוק העונשין, 218שנות מאסר לפי סעיף 
 .לידיעת גורמי האכיפה ומשרד הבריאות

  בכל שאלה בנוגע להנחיות המופצות ע"י משרד הבריאות יש לפנות למשרד
 או באתר משרד הבריאות. 5400הבריאות בטלפון *

  חשוב לציין כי בישיבה של המשרד לשירותי הדת עם משרד הבריאות הובהר כי
הנגיף אינו עובר במים מטופלים, כלומר ככל שהמים נמצאים בטיפול בהתאם 
להוראות ולתקנות הקיימות, מבחינת היגיינה, חיטוי בכלור, וכל הנדרש בכפוף 

 לתקנות הרי שאין בעיה.
 

 :בקש לחדד בימים אלו במיוחד להקפיד על משנה זהירותנלאור זאת 

 לשמור ולהקפיד על היגיינה אישית. 

 ה האישית ולמניעת ריכוז גבוה במקום יניעקב המצב רצוי וכדאי למען ההיג
 אחד לבצע הכנות בבית, ואם יש אפשרות לתאם זמן הגעה.

 .מומלץ לכל אחד להביא מביתו מגבת אישית 
  מטר אחד מחברו 2לשמור מרחק 
 .להתרחץ עם סבון ומים לפני טבילה 

 

ושומע לנו ישכון בטח, ויה"ר שיקויים בנו הכתוב "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים 
ירות עליך", ותקנות אלו יבוטלו במהרה, ונזכה לחוג את חג הפסח הבעל"ט בדיצה ובחדווה וח

 ברוחניות ובגשמיות. -אמיתית
 

 שועה קרובה לבוא"יעוק ובברכת "שבת היא מלז
 

 אלדד טובול                                           רבני הישובועדת המקווה                                         
 ראש המועצה הדתית                                                                                                                         

 בהתאם למצב ובעקבות הסכנה הצפויה להתפשטות מגיפת הקורונה
ש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוכבר כתבו התוספות )ב"ק כג.( "יותר 

יוזק", ובודאי שבכלל האיסור להזיק את חבירו, גם החובה למנוע מצב העלול להדביק את 
 חבירו במחלה ח"ו.


