711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה בליל שבת שהוא מוצאי יום טוב
(לדוגמא :שבועות שחל בחמישי בלילה)

יום חמישי

יום שישי

ערב חג

מוצאי חג

ביום חמישי לפני כניסת החג

טבילה

יש לעשות את כל ההכנות
כולל העיון

הכנות האחרונות לטבילה

שבת

לנקות את השיניים בעזרת קיסמים דנטליים

עד הטבילה יש להקפיד
שהשער לא יסתבך בקשרים
+
שלא תדבק בה חציצה

(יש להפריד אותם לפני החג)
ובמברשת בעלת סיבים סינטטיים ובמשחה נוזלית
בזהירות שלא יצא דם בצחצוח
+
רחצה של בתי הסתרים והקמטים
וכל מקום אחר בגוף שהתלכלך
בסבון נוזלי וללא ספוג
יש להקפיד לא לרחוץ את הגוף כולו בבת אחת

אם רוחצים לפני כניסת שבת
מותר לרחוץ במים חמים

אם רוחצים אחרי כניסת שבת

אם המים מחוממים
על ידי בוילר
יש לרחוץ במים קרים

אם המים מחוממים
על ידי דוד שמש
מותר לרחוץ במים חמים

+
לפספס את שער הראש והגוף בעזרת האצבעות תוך זהירות מתלישה
+
לעיין בגוף בראייה ובמשוש
+
לאחר הטבילה יש להיזהר מסחיטת השער והמגבת

711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה בליל שבת שהוא מוצאי יום טוב
(לדוגמא :מוצאי יום טוב שני של ראש השנה)

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

ערב חג

חג

חג

מוצאי חג

ביום רביעי לפני כניסת החג

טבילה

יש לעשות את כל ההכנות
כולל העיון

הכנות האחרונות לטבילה:
לנקות את השיניים בעזרת קיסמים דנטליים (יש להפריד אותם לפני החג)

עד הטבילה יש להקפיד
שהשער לא יסתבך בקשרים
גם בלילה בשינה
+
שלא תדבק בה חציצה

ובמברשת בעלת סיבים סינטטיים ובמשחה נוזלית

בזהירות שלא יצא דם בצחצוח
+
רחצה של בתי הסתרים והקמטים וכל מקום אחר בגוף שהתלכלך
בסבון נוזלי וללא ספוג
יש להקפיד לא לרחוץ את הגוף כולו בבת אחת

אם רוחצים אחרי כניסת שבת

אם רוחצים לפני כניסת שבת

מותר לרחוץ במים חמים
המים מחוממים על ידי בוילר

אם המים מחוממים

יש לרחוץ במים קרים

על ידי דוד שמש
מותר לרחוץ במים חמים

+
לפספס את שער הראש והגוף בעזרת האצבעות תוך זהירות מתלישה
+

לעיין בגוף בראייה ובמשוש
+
לאחר הטבילה יש להיזהר מסחיטת השער והמגבת

711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה בליל שבת שהוא מוצאי יום טוב
(לדוגמא :מוצאי שביעי של פסח)

יום חמישי

יום שישי

ערב חג

חג

ביום חמישי לפני כניסת החג

מוצאי חג

טבילה

יש לעשות את כל ההכנות
כולל העיון

הכנות האחרונות לטבילה:
לנקות את השיניים בעזרת קיסמים דנטליים (יש להפריד אותם לפני החג)

עד הטבילה יש להקפיד
שהשער לא יסתבך בקשרים
גם בלילה בשינה
+
שלא תדבק בה חציצה

ובמברשת בעלת סיבים סינטטיים ובמשחה נוזלית

בזהירות שלא יצא דם בצחצוח
+
רחצה של בתי הסתרים והקמטים וכל מקום אחר בגוף שהתלכלך
בסבון נוזלי וללא ספוג
יש להקפיד לא לרחוץ את הגוף כולו בבת אחת

אם רוחצים אחרי כניסת שבת

אם רוחצים לפני כניסת שבת

מותר לרחוץ במים חמים
המים מחוממים על ידי בוילר

אם המים מחוממים

יש לרחוץ במים קרים

על ידי דוד שמש
מותר לרחוץ במים חמים

+
לפספס את שער הראש והגוף בעזרת האצבעות תוך זהירות מתלישה
+

לעיין בגוף בראייה ובמשוש
+
לאחר הטבילה יש להיזהר מסחיטת השער והמגבת

711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה בליל יום טוב שני של ראש השנה
(בחו"ל -בליל יום טוב שני של גלויות)

ערב חג

יום טוב ראשון

טבילה במוצאי יום טוב ראשון

לפני כניסת החג

לאחר צאת הכוכבים
לפני הטבילה

יש לעשות

יש לעשות את ההכנות האחרונות

את כל ההכנות לטבילה
כולל הבדיקה מחציצות

לנקות את השיניים בעזרת קיסמים דנטליים
(יש להפריד אותם לפני החג)

עד הטבילה

ובמברשת בעלת סיבים סינטטיים ובמשחה נוזלית

יש להקפיד

בזהירות שלא יצא דם בצחצוח

שהשער לא יסתבך בקשרים
גם בלילה בשינה
+
שלא תדבק בה חציצה

+
רחצה של בתי הסתרים והקמטים

וכל מקום אחר בגוף שהתלכלך
בסבון נוזלי וללא ספוג
יש להקפיד לא לרחוץ את הגוף כולו בבת אחת
+
לפספס את שער הראש והגוף בעזרת האצבעות
תוך זהירות מתלישה
+

לעיין בגוף בראייה ובמשוש
+
לאחר הטבילה יש להיזהר מסחיטת השער והמגבת

יום טוב שני

717

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב
יום שישי

ביום שישי לפני כניסת שבת

יש לעשות את כל ההכנות
כולל העיון

עד הטבילה יש להקפיד
שהשער לא יסתבך בקשרים
גם בלילה בשינה
+
שלא תדבק בה חציצה

שבת

מוצאי שבת

יום ראשון

טבילה

חג

אחרי צאת הכוכבים יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש"
ורק אז לעשות את ההכנות האחרונות לטבילה

רחצה של בתי הסתרים והקמטים וכל מקום אחר בגוף שהתלכלך
בסבון נוזלי וללא ספוג
מותר לרחוץ במים חמים גם אם חוממו ע"י בוילר
(ואפילו אם הבוילר דולק)
אבל להקפיד לא לרחוץ את הגוף כולו בבת אחת
+
לנקות את השיניים בעזרת קיסמים דנטליים
(יש להפריד אותם לפני שבת)
ובמברשת בעלת סיבים סינטטיים ובמשחה נוזלית
בזהירות שלא יצא דם בצחצוח
+
לפספס את שער הראש והגוף בעזרת האצבעות
תוך זהירות מתלישה
+
לעיין בגוף בראייה ובמשוש
+
לאחר הטבילה יש להיזהר מסחיטת השער והמגבת

711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה בליל יום כיפור או בליל תשעה באב
אישה שליל טבילתה חל

בליל יום כיפור

או

בליל תשעה באב

בשניהם אסור לשמש

דוחה את הטבילה למוצאי היום

אולם לא צריכה להמשיך בבדיקות מעבר לשבעה נקיים

את ההכנות לטבילה עושה
כמו בטבילה שחלה במוצאי שבת

שו"ע סימן קצט סעיף ד  +סימן תקנא סעיף טז רמ"א

שו"ע

הגה

רוחצת בליל הטבילה

רוחצת ביום ח' באב
+
במוצאי ט' באב חוזרת על הרחצה
הרב אליהו זצ"ל

כל אישה תתכונן בזמן שבו תוכל לעשות זאת
באופן הטוב ביותר ,במתינות ובנחת

711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה בליל תשעה באב שחל בשבת
תשעה באב שחל בשבת
הצום נדחה ליום ראשון

שו"ע או"ח הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד סעיף יט
שו"ע

הגה

אם חל תשעה באב בשבת

ויש אוסרים תשמיש המטה

מותר בכולן

וכן נוהגין

אפילו בתשמיש המטה
מגן אברהם סימן תקנד ס"ק כ

ופסק בשל"ה דאם נזדמנה ליל טבילתה
בליל שבת זו
טובלת ומשמשת
דיש לסמוך על סברא הראשונה

חיי אישות בשבת ט' באב
הרב אליהו זצ"ל
ליל טבילה

היוצא לדרך

הבא מהדרך אשתו משדלתו יצרו מתגבר עליו
מותרים בחיי אישות

711

בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003260

טבילה כאשר אחד מבני הזוג יושב שבעה
אחד מבני הזוג יושב שבעה
והגיע הזמן של האישה לטבול

אסורים בתשמיש
אבל
מותרים בשאר קרבות
חוץ מחיבוק ונישוק

האיש אבל

האישה אבלה

לאישה מותר לטבול

דוחה את הטבילה

אבל

עד אחרי השבעה

לא בשבת

