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דיני טהרת המשפחה
קופת ימי הנדות הם כ-12 יום, שבהם ת

אסורים בני הזוג בכל מגע גופני (לא רק יחסי 
אישות). 

ימים אלו מתחלקים לשניים:
1.1. ”ימי ראיית דם" - הימים בהם נמשך דימום הווסת, לא 

פחות מחמשה ימים.
2.2. ”שבעה נקיים" - שבעת הימים שלאחר תום ”ימי ראיית הדם" 

האמורים להיות נקיים מדם.
במוצאי היום השביעי, לאחר צאת הכוכבים, טובלת האישה במקווה. 

לאחר מכן מותרת הקרבה הפיזית בין בני הזוג.

מה הם הדברים האסורים בתקופת הנידות?
בימי הנידות אסורה כל קירבה פיסית כולל חיבוק ונישוק.

חז"ל, מתוך היכרותם העמוקה עם נפש האדם ויצריו, קבעו מערכת של הרחקות בין 
בני הזוג שנועדו למנוע מהם להגיע למצבים אסורים וזאת במסגרת הוראת התורה: 

”ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב"11. את דיני ההרחקות רצוי ללמוד עם מדריכה 
הבקיאה בהלכות ”טהרת המשפחה". 

עם זאת חשוב להדגיש כי גם במהלך תקופת הנדות מצווים בני הזוג לנהוג, 
האחד כלפי השני, ביחס של כבוד וחיבה, אך ללא כל ביטוי פיזי.

כיצד נטהרת האשה?
במהלך תהליך ההיטהרות עוברת האשה ארבעה שלבים עקריים:

1. 1. ימי ראיית הדם
2.2. הפסק טהרה

3.3. ספירת שבעה ימים נקיים מדם
4.4. טבילה במקווה

1 ויקרא י"ח י"ט



שלב ראשון - "ימי ראיית הדם"
מי ראיית הדם - מתחילים עם הופעת המחזור הסדיר או כתם דם שמקורו י

ברחם. אם מופיע על הגוף או על הבגד כתם דם בודד או כתמי דם קטנים 
(שקוטרם פחות מגודל מטבע של שקל) או כאשר צבע הכתם אינו ברור 

באדמומיותו, יש להיוועץ ברב או במדריכת טהרה.

כיצד נספרים ימי הראייה?
היום הראשון של ”ימי ראיית הדם" הוא היום בו הופיע הדימום. ביהדות מתחיל 
היום עם שקיעת החמה ולכן אם מופיע המחזור בשעות היום ייחשב אותו היום 

ליום הראשון מימי הראייה. אם המחזור מופיע אחרי השקיעה או בלילה, תתחיל 
הספירה ביום שלמחרת.

לדוגמא: אישה שראתה דם ביום רביעי אחרי שקיעת החמה, או בלילה 
שבין רביעי לחמישי, או ביום חמישי בשעות היום אפילו חמש דקות לפני 

השקיעה, יחשב יום חמישי ליום הראשון לספירת ”ימי ראיית הדם." 



כיצד נעשית הבדיקה?
לפני הבדיקה מומלץ לרחוץ את המקום כדי לסלק שאריות של דם.

בדיקת ”הפסק טהרה" נעשית באופן הבא: האישה עומדת בתנוחה רפויה, כפופה מעט. 
טוב שתניח רגל אחת על מקום מוגבה (כגון דופן האמבט או האסלה). 

כורכת את בד הבדיקה על אצבעה ומכניסה ככל הניתן בעדינות לעומק הנרתיק. 
הבדיקה נעשית בתנועה סיבובית תוך כדי לחיצה קלה כנגד הדפנות.

חשוב לקבל הדרכה ממדריכת טהרה על האופן הנכון של קיום הבדיקה.
לאחר ביצוע הבדיקה יש לוודא, לאור יום, שהבד נקי (מראה לבן או צהוב בהיר). 

אם נמצא על הבד כתם דם או מראה שחור, חום, זהוב וכדומה, ניתן לעשות בדיקה 
חוזרת כל עוד שהיא נעשית לפני שקיעת החמה. בכל מקרה של ספק יש לשמור את 

בד הבדיקה בתוך מעטפה נקייה ולהראותה לרב. הרב יוכל לאשר בדיעבד את תקינות 
הבדיקה או להורות על ביצוע ”הפסק טהרה" מחדש.

החל מבדיקת ”הפסק הטהרה" ועד תום ”שבעת הנקיים" תלבש האישה לבנים בצבע 
לבן כדי שתוכל להבחין במקרה שיופיעו הפרשות שיש בהם גוון של דם.

מנהג טוב לעשות אחרי בדיקת ’הפסק הטהרה' בדיקה נוספת הקרויה ’מוך דחוק'. 
בדיקה זו מתבצעת באותו אופן בו מבצעים את בדיקת ’הפסק הטהרה', בסמוך 

לשקיעת החמה, אלא שבבדיקה זו משאירים את בד הבדיקה בפנים עד כחצי שעה 
לאחר שקיעת החמה. בדיקת ”מוך דחוק" היא חובה במקרים מסוימים בלבד. 

חשוב לוודא את ההלכה אצל מדריכה.

שלב שני – "הפסק טהרה"
יום החמישי לראיית הדם, או ביום שבו פסקה ראיית הדם (אם זו נמשכה מעבר ב

לחמשה ימים), ניתן לגשת לשלב הבא בתהליך הטהרה - בדיקת ’הפסק טהרה'. 
בדיקה זו נועדה לוודא שהדימום אכן פסק.

במה בודקים?
הבדיקה נעשית באמצעות בד לבן, רך, נקי ולא סינתטי. 

את הבדים ניתן לרכוש בבתי מרקחת, במרכולים ובמקוואות. 
מומלץ לשאת בקביעות, בתיק האישי, בדי בדיקה לשעת הצורך.

מתי זמן הבדיקה?
את הבדיקה עושים בסוף היום האחרון לימי הראיה, לא לפני היום החמישי לראיה, 

בתוך כשעתיים ועד עשר דקות לפני שקיעת החמה.  בדיעבד, ניתן לעשות בדיקת 
הפסק טהרה גם בבוקר (במקרה זה רצוי לחזור על הבדיקה סמוך לשקיעת החמה אם 

הדבר אפשרי). בערב שבת (יום שישי) עושים ’הפסק הטהרה' לפני שמדליקים נרות 
שבת. אם שכחה, תבדוק אחר הדלקת נרות אך לפני שקיעת החמה.



"שבעה נקיים"שלב שלישי – 
פירת שבעת הימים הנקיים ס

מתחילה, כאמור, לאחר 
שהסתיימו ”ימי ראית הדם" ולאחר 

שבדיקת ”הפסק הטהרה" נמצאה 
תקינה. בשבעה ימים אלו האישה 
בודקת את עצמה באמצעות בד 

בדיקה פעמיים ביום: פעם בבוקר 
ופעם קודם שקיעת החמה.

שלוש הבדיקות העיקריות שבלעדיהן לא ניתן לטבול כהלכה הן: 
בדיקת ”הפסק טהרה": בדיקה למחרת (ביום הראשון של ”שבעת הנקיים") ובדיקה 
נוספת ביום השביעי. אם לא נעשו לפחות שלוש הבדיקות הנ"ל יש להתייעץ עם רב 

כיצד לנהוג.
לדוגמא: אם נעשה ”הפסק טהרה" ביום רביעי לפני השקיעה והבדיקה הייתה 
תקינה, יום חמישי הוא היום הראשון של ”שבעה הנקיים". יום רביעי בשבוע 

שלאחר מכן הוא היום השביעי לשבעת הנקיים.
בכל אחד מימי שבעת הנקיים חשוב לדעת איזה יום הוא מתוך השבעה שכן נאמר 

בתורה: ”וספרה לה"1.
במהלך שבעת הנקיים יכולות להיות סיבות רבות לכך שבדיקה לא תצא נקיה, החל 

מפצע פנימי וכלה בנטילת תרופות לדילול דם. על כן, גם אם בדיקה מסוימת לא 
הייתה נקייה, חשוב להמשיך בספירת הימים הטהורים ובמקביל להראות את בד 

הבדיקה לרב.
אם הרב פסק שהכתם כשר - אפשר להמשיך בספירה. אם הרב פסק שהכתם פוסל, 

יש לבצע בדיקה חוזרת של ’הפסק טהרה' ולהתחיל בספירה מחודשת של שבעת 
הנקיים.

1  1  ויקרא ט"ו כ"ח



היכן טובלים?
הטבילה נעשית במקווה טהרה המצוי כמעט בכל ישוב בארץ. מקוואות רבים מסודרים 

ומאובזרים לפי מיטב התנאים המודרניים ומצויים בהם גם חדרי אמבטיה אישיים. 
מי המקווה מוחלפים בתדירות גבוהה ועומדים בתקנים הבריאותיים המחמירים 

ביותר. ניתן לתאם מראש ביקור במקווה כדי להתרשם מהתנאים במקום. רצוי שכל 
אישה תמצא את המקווה בו היא חשה בנוח והאווירה בו נעימה לה. רמת הפרטיות 

במקוואות נשמרת באופן שכל אישה מכינה את עצמה לטבילה וטובלת ללא מפגש עם 
נשים אחרות. 

בכל מקווה מצויה אישה (בלנית) האחראית על ניהול המקווה. בדרך כלל הבלנית 
בקיאה בהלכות הקשורות לטבילה ויכולה לסייע לטובלת בשאלות בסיסיות. 

בערים הגדולות קיימים גם מקוואות מיוחדים המונגשים לנשים עם נכות. פרטים על 
כך אפשר לקבל במועצה הדתית הקיימת בכל ישוב עירוני.

מתי פתוחים המקוואות?
למרות שזמן הטבילה מתחיל רק לאחר צאת הכוכבים, המקוואות בערים וביישובים 

הגדולים נפתחים בדרך כלל בשעות אחר הצהרים, כדי שניתן יהיה לקיים בהם את 
פעולות ההכנה הקודמות לטבילה (רחיצה וחפיפה). הם נשארים פתוחים למשך שלוש 

שעות בערך. בלילות שבת המקוואות פתוחים למשך כשעה לאחר צאת הכוכבים. 
*בדרך כלל אפשר לתאם עם הבלניות פתיחה בשעות מיוחדות אם יש צורך גדול בכך. את 

מספרי הטלפון של הבלניות ניתן לקבל בכל מועצה דתית.

            חלקו של הבעל
                    חשוב שהבעל יסייע לאשתו בכל הקשור לטבילה: 
איתור מקווה, שמירה על הילדים או 

כל עזרה אחרת, שתיתן לאישה את 
התחושה שהוא שותף בתהליך החשוב 

שהיא עוברת למען שניהם.

טבילת כלה
כלה לקראת נישואיה נדרשת לטבול בערב 

שלפני חתונתה במקווה טהרה. ההכנות 
לטבילה זו זהות לכל טבילה רגילה.  מזל טוב!

שלב אחרון – "הטבילה"
אחר שהבדיקה האחרונה של שבעת הנקיים הסתיימה בהצלחה, ניתן לגשת ל

לשלב האחרון של תהליך הטהרה - הטבילה במקווה. ליל הטבילה יחול תמיד 
בסיומו של אותו יום בשבוע שבו נערכה בדיקת הפסק הטהרה בשבוע שלפניו.

לדוגמא: הפסק טהרה התבצע ביום רביעי, הטבילה 
תחול בשבוע שלאחר מכן ביום רביעי 

לאחר צאת הכוכבים (כלומר, בלילה 
שבין רביעי לחמישי).

ניתן לטבול החל מזמן צאת הכוכבים, 
כעשרים דקות לאחר שקיעת השמש. 
טבילה זו נקראת ’טבילת מצווה' ורצוי 

לקיימה בזמנה ולא לדחותה למועד 
מאוחר יותר. ניתן לטבול בכל אחד 

מלילות השנה, כולל לילות שבת וחג, פרט 
לליל יום כיפור וליל תשעה באב האסורים 

בקיום יחסי אישות. במועדים אלו 
נדחית הטבילה ללילה הבא.



א. חפיפה:
יש להתיר כל קליעה בשיער ולחפוף במים חמים ושמפו. 

יש לרחוץ את כל הגוף במים חמים וסבון במטרה להסיר כל חציצה שיכולה להיות 
דבוקה בו. יש לשים לב לפינות העיניים ולאוזניים, לקנח את האף, לצחצח היטב שיניים 

ולהסיר שאריות אוכל מביניהם. לנקות היטב ציפורניים ולהסיר כל שיער שהאישה 
רגילה להסיר. אם לאחר הרחיצה נותר על הגוף כתם צבע שאין בו ממשות (כגון דיו או 

’חינה') אין הדבר מהווה חציצה. 

ב. סירוק:
בעוד השיער לח, יש לסרקו ולוודא שאין קשרים. מומלץ להשתמש גם במסרק סמיך.

ג. עיון:
לאחר החפיפה, הרחצה והסירוק בודקת האישה את גופה כדי לוודא שאין עליו כל 

חציצה. 
לפני הכניסה למי המקווה יש לקרא לבלנית. היא אמורה לסייע ולוודא שהטבילה 

נעשית כהלכה (כגון, לוודא שכל השיער התכסה במים).
ִמְצֹוָתיו  ָשנּו ְבּ ה ה׳ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ְקדְּ רּוְך ַאָתּ האישה הטובלת מברכת: "ָבּ

ִביָלה. " (קיים שילוט) נּו ַעל ַהטְּ ְוִצָוּ
בתום תהליך הטהרה, לאחר הטבילה, האישה טהורה לבעלה.

הטבילה בליל שבת ובמוצאי שבת
אם חלה הטבילה בליל שבת יש להקדים ולבצע את כל ההכנות (חפיפה, סירוק ועיון) 

לפני הדלקת נרות השבת. 
כאשר חלה טבילת המצווה במוצאי שבת יש לבצע את כל ההכנות ביום 

שישי. במהלך השבת רצוי להימנע ממגע בדברים שעלולים 
להשאיר כתמים על הגוף או להדבק בו. במוצאי שבת 
יש לערוך שוב חפיפה ורחצה קלה, לסרק את השער 
ולוודא שאין על הגוף דברים העלולים להוות חציצה. 

את הפעולות הללו ניתן לבצע גם במקווה עצמו.
אישה שלא התכוננה ביום שישי, יכולה לעשות את כל 

ההכנות במוצ”ש, אך תדאג לעשותן במתינות 
וביישוב הדעת.

הטבילה
עת הטבילה אסור שתהיה חציצה המונעת מהמים להגיע לחלק כלשהו בגוף, ב

לכן, ביום השביעי ל"שבעת הנקיים" שבסיומו מתבצעת הטבילה, יש להימנע 
מהתעסקות בדברים דביקים או כאלו שמשאירים צבע על הגוף. אם מוכרחים 

להתעסק בדברים אלו רצוי ללבוש כפפות או לחילופין להקפיד על ניקוי הידיים. כמו כן 
יש להימנע מאכילת בשר או כל דבר שמשאיר שאריות בין השיניים. אם אכלה, תקפיד 

על צחצוח השיניים.
יש להסיר מהגוף ומהשיער כל דבר הניתן להסרה כגון איפור, תכשיטים, עגילים, 

סיכות, גומיות, וכן תוספות מלאכותיות כגון עדשות מגע. אם קיימות תוספות 
מלאכותיות שאינן ניתנות 

להסרה (ריסים, תוספות 
שיער, תפרים, סתימה או 

כתר זמניים) יש להתייעץ עם 
רב כיצד לנהוג.

כדי למנוע מצב של חציצה 
יש להכין את הגוף לטבילה 

בשלושה שלבים: חפיפה, 
סירוק ועיון. כדי להספיק לבצע 

את השלבים הללו במתינות 
ויסודיות כדאי להתחיל בהכנות 

הללו מבעוד יום.

מה להביא למקווה?
* ספוג 

* שמפו לגוף ולשיער 
* מסרק 
* מגבת 

* מספריים ומקצצי ציפורניים
(בדרך כלל ניתן לרכוש 

את הציוד הנ"ל במקווה)



עשי לך רב
מהלך קיום הלכות ”טהרת המשפחה" עשויות להתעורר שאלות הלכתיות ב

שונות. מומלץ לכל זוג שימצאו בקרבתם רב הבקיא בהלכות. הרב יקבל את 
השאלות באופן דיסקרטי וייתן מענה ענייני.

חשוב להדגיש, שהרבנים מורגלים לקבל שאלות בהלכות טהרה, כולל בחינת 
בד הבדיקה ואין צורך לחוש מבוכה או אי-נעימות בכך. ניתן להציג את השאלה גם 
באופן אנונימי באמצעות הטלפון. אם צריך להראות לרב בד בדיקה אפשר להכניס 

את הבד למעטפה בצירוף סימון מזהה, להכניסו לתיבת הדואר של הרב ולבקש מהרב 
מענה טלפוני.

הדרכה
בשל החשיבות הרבה של נושא "טהרת המשפחה" שהוא מקור קדושת עם ישראל, 

הכרחי ביותר ללמוד הלכות נידה עם רבנית או מדריכה מוסמכת ולחזור עליהן לעתים 
קרובות. ההלכות המעשיות של שמירת ”טהרת המשפחה" אינן רבות ואינן מסובכות. 

עם מעט רצון טוב אפשר ללמדן בקלות.
בארץ פועלים מספר ארגונים, שמטרתם לסייע לכל המעוניין ללמוד את הנושא בצורה 
נוחה. הארגונים פועלים בהתנדבות ורמתם המקצועית גבוהה מאד. בפנייה טלפונית 
אליהם אפשר לקבוע פגישה עם מדריכה מוסמכת ולקבל מענה לכל שאלה בנושא.

תוכנית ”פעימות”: ארגון ”ערכים” מפעיל תוכנית לימודים מיוחדת 
באמצעות הטלפון לנשים המבקשות להרחיב את ידיעותיהן בנושאי יהדות, 

זוגיות וטהרת המשפחה. לפרטים: 04-904-0499

ימי פרישה
רוב מופיע דם הנדה במחזוריות חודשית קבועה. לפיכך, מלבד החובה ל

להימנע מכל מגע בתקופת הנידות עצמה, מצווים בני הזוג לפרוש זה 
מזה גם בזמנים שבהם קיים חשש להופעת המחזור. זמנים אלו קרויים ’ימי 

פרישה׳. את הזמנים הללו, כפי שיוסבר בהמשך, יש לרשום בלוח השנה 
האישי (על פי התאריך העברי) כימים אסורים ביחסי אישות. 

קיימים שלושה זמנים עיקרים לימי הפרישה:
עונה בינונית - יום השלושים מיום הראיה הנוכחית כולל יום הראיה.

לדוגמא: אם ראיית הדם הנוכחית היתה בתאריך כ׳ תשרי בשעות 
היום, תחול הפרישה כעבור שלושים יום בתאריך יט׳ חשוון בשעות היום.

יום החודש - באותו תאריך בחודש בו חלה הראיה הנוכחית.
לדוגמא: אם ראיית הדם הנוכחית היתה בתאריך כ׳ בתשרי, 

פרישת יום החודש תחול באותו תאריך בחודש הבא, כ׳ בחשוון.
יום הפלגה - הפרישה מחושבת על פי המרחק שבין ראיה לראיה, כולל 

שני ימי הראייה עצמם (הראיה הקודמת והראיה הנוכחית).
לדוגמא: אם ראיית הדם הקודמת היתה בתאריך כה׳ לחודש 

אלול והראיה הנוכחית היא בכ׳ לחודש תשרי, הרי שהמרחק בין שתי 
הראיות הוא 25 יום. אם כן יש חשש הופעת הווסת בעוד 25 ימים 

מהראיה הנוכחית, בתאריך יד׳ חשוון.
חיוב הפרישה מתייחס לאותו חלק ביממה שבו התחילה ראיית הדם הנוכחית. 

לדוגמא, אם הראייה הנוכחית התחילה בשעות היום, הפרישה תהיה אף היא 
בשעות היום. בדיני הפרישה מצויים פרטים נוספים שקשה להביאם במסגרת 

תמציתית זו, לפיכך מומלץ ללמוד את הנושא עם מדריכת טהרה מנוסה.

לוח שנה עברי
כדי לקיים את הלכות ”טהרת המשפחה” צריך לדעת את התאריך העברי שבו 

התחיל המחזור וכן את זמני שקיעת החמה וצאת הכוכבים. מידע זה ניתן 
למצוא בלוח שנה עברי, אותו ניתן להשיג בחנויות לממכר ספרי קודש 

או ברשת האינטרנט. רצוי שכל אישה תחזיק ברשותה לוח שנה 
עברי, שבו תוכל לציין את המועדים השונים הקשורים 

להלכות ”טהרת המשפחה”.



ערכים
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