
פרטי רבנים המכשירים

 .............. חרדי   .............. אורטדוקס  הוא:  המכשיר  הרב 
חבד"י .............. ספרדי .............. רפורמי .............. 

המקוה/ של  הכללי  המכשיר  הרב  של  פרטי/משפחה  שם 
מקואות באזור:

תאריך ומקום לידה: 

כתובת ומיקוד: 

טלפון )בית ועבודה(/פלאפון:

תעסוקה:

שם המקוה:

רחוב/עיר/מיקוד:

הרב המכשיר בפועל

המקוה/ של  בפועל  המכשיר  הרב  של  פרטי/משפחה  שם 
מקואות באזור:

כתובת ומיקוד: 

טלפון )בית ועבודה(/פלאפון:

הארצי  וועד   .............. הדתית  למועצה  המקוה:  שייך  למי 
.............. או מקוה פרטית .............. 

בעל המקוה

שם פרטי/משפחה של בעל המקוה:

תאריך ומקום לידה: 

כתובת ומיקוד: 

טלפון )בית ועבודה(/פלאפון של בעל המקוה:

מתפלל ב:

עדה )חסידי/ליטאי/ אשכנזי/ ספרדי(:

מצב משפחתי )נשוי /רווק(:

משתייך ל: 

תחזוקה ושימוש המקוה

מספר נשים הטובלות במקוה כל יום/שבוע/חודש:

למי פונים במקרה של תקלה בתחזוקת המקוה? )שם וטלפון(

1. מי בודק הגג שלא יהיה עיכובי מים לפני שמאגרים מי 
גשמים?

לפני  קיבול,  בית  להם  יהיה  שלא  הצינורות  בודק  מי   .2
שמאגרים המי גשמים?

כל כמה זמן בודקים את המקוה?

האם יש שלט "היום בדקתי את המקוה"?

לאיזה רב הפוסק פונים לשאול שאלות?

לאיזה רב פונים לבעיות ותקלות?

כמה פעמים מחליפים את המי גשמים? )שבוע/חודש( 

כמה פעמים מחליפים את המי העיר? )שבוע/חודש(

מים  יום ששמים  בכל  את ההשקה  בודק שבודק  יש  האם 
חדשים:

א. שהמים הוא מעל הנקב ההשקה ....

ב. שאין שם פקק שסותם הנקב בין המקוה להבור....

מים  כל פעם ששמו  לבדוק  צריכים  זריעה  בור  יש  ואם  ג. 
חדשים במקוה אם המקוה הוא יבש לגמרי.

שם הבודק: 

בודק חוץ:

שם ומשפחה של הבלנית/בלניות:

טלפון )בית ועבודה(/פלאפון של הבלנית/בלניות:

מדברת בשפות )לשון-הקודש /אידיש/ספרדית/אנגלית/רוסית/צרפתית(:

האם הבלנית עברה קורס והיכן?

האם קיבלה תעודה? )אם כן נא לצרף תעודה(:

האם היא פוסקת גם שאלות?

לאיזה רב פונה/פונים לשאול שאלות?

ועד העולמי לטהרת המקוואות בארץ ישראל
בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים

טל בארץ ישראל: 052-681-5573 טל בחו"ל: 1917-5622201



שנת  נפרד,  בדף  פרט  במקוה,  הבלניות  של  מלאים  שמות 
הסמכה.

תפקיד ואחריות הבלנית

ימי מחזור   4 בירור עם האשה הטובלת אם ספרה  לעשות 
לספרדים, או 5 ימי מחזור לאשכנזים, ואחר כך עשתה הפסק 

טהרה לפני השקיעה במוך דחוק כל בין השמשות.

1. אם עשתה בדיקת שבעה נקיים כל שבעה נקיים פעמים 
ביום.

2. אם עשתה חפיפה כפי כל דיני חפיפה.

3. הבלנית צריכה לבדוק כל דיני חציצות.

4. צריכה לבדוק אם טבלה כהוגן, כמו שכתוב בשולחן ערוך 
גדולה  יהודית  גבה  על  לעמוד  צריך  מ(:  קצח,  סימן  דעה,  )יורה 

יותר מי"ב שנה ויום אחד, בשעה שהיא טובלת, שתראה שלא 
ישאר משער ראשה צף על פני המים. 

זהו תפקידה ההלכתי של הבלנית - לוודא שהטבילה כשרה, 
כאשר כל גופה של האישה נכנס בבת אחת לתוך המים.

עבודת הבלנית

1. אחריות הבלנית לוודא שטבילת הנשים כשרה. 

מהרב  אחריות  כתב  עם  הקיר  על  שלט  שתלוי  לוודא   .2
שעשה את ההשקה.

לוודא שכל הנשים מודעות לכתב האחריות של כשרות   .3
המקווה - לרב שעשה השקה.

פרטי תכולת המקוה

המקוה הכשירו הוא זריעה .............. השקה .............. דברי 
במי  טובלים  אם  או   .............. חב"ד.  שיטת   .............. חיים 

גשמים עצמם .............. 

כמה חדרי רחצה יש במקוה?

כמה מקואות בתוך המקוה?

שם פרטי ומשפחה של הבלנית האחראית.

פרטי בניית המקוה ותחזוקתו

כמה שנים המקוה קיים?

האם עשו היציקה בלי רבנים? 

בשעת  מקוה  הלכות  כל  היודע  טכנאי  מומחה  היה  האם 
היציקה? )אם כן, פרט הרבנים שהיו בשעת היציקה(

שם הרב המומחה:

מי סמך את הרב למומחה לבניית מקוואות?

נא לשלוח הסמיכה של הרב הזה:

שם הרב:

כתובת:

טלפון )בית ועבודה(/פלאפון:

אפשר לקבל פרטים עלי מ:

שם:

טלפון:

כתובת: 

עיר:

טלפון )בית ועבודה(/פלאפון:

האם יש ביטוח למקוה? )אם כן, נא לציין שם הביטוח(: 

ביטוח לכשרות המקוה 

האם יש בודק שבודק פעם בשבוע אם המקוה אינו זוחל? 

האם יש בדיקה שוטפת ושנתית למקוה?  

האם קיימת בדיקת פתע למקוה? )כן/לא(

שם הרב הבודק בדיקת פתע:

מי הרב אשר סמך את הבודק בדיקת פתע? )נא לצרף סמיכה(

פרטי התיקונים:

עלות כל התיקונים:

סך הכל:

חתימת הרב מכשיר המקוה:


