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כשרות מי הברז למקוואות
כעת ,ניסן תש"פ ,משתוללת בעולם מגיפת הקורונה ,הנגרמת מנגיף המדבק באופן חמור; כחלק
מהמלחמה במגיפה הוחלט ע"י הרשויות לסגור את המקוואות מהחשש שמא ישמשו כקיני
הדבקה; בארץ ישראל סגרו רק את מקוואות הגברים ,אך יש מקומות בחו"ל שבהם השלטונות
סגרו גם את מקוואות הנשים; בעוד לטבילת עזרא יש פתרון של רחצה בתשעה קבין ,או במילוי
מים שאובים בבריכה המחוברת לקרקע [ וי"א שגם בבריכה שאינה מחוברת לקרקע ,ראה במאמרי 'טבילת
עזרא בכלי']  -אך למקוואות הנשים אין פתרון פשוט; במצב זה התעוררו לברר את מציאות הולכת
המים ,כדי לדעת אם למי הברז יש דין של מים שאובים הפסולים לטבילת נשים ,אא"כ למקצת
הפוסקים ימשיכו אותם על הקרקע לפני הכניסה למקוה [ פעולה שדי קשה לעשותה במציאות שלנו
שמשתמשים בבטון קשה שאינו דומה לקרקע  -וממילא קשה לומר שהמים נראים כאילו באו מתמצית הקרקע].
כידוע ,מעיקר הדין 'מים שאובים' הם מים שנכנסו לכלי שיש בו בית קיבול העשוי לקבל בו מים
או אבנים וכדו' ,ויש ראשונים שהחמירו שגם כניסת המים לבית קיבול שאינו עשוי לכך ,כלומר
שנוצר מאיליו  -גם פוסלת את ה מים ,אך בשעה"ד כזו נראה שניתן לסמוך על רוב הראשונים שיש
לפסול רק אם המים עברו דרך בית קיבול העשוי לכך.
לרוב הראשונים פסול מים שאובים למקוואות הוא פסול דרבנן ,שמא יבואו לטבול בתוך כלי,
שהוא כבר פסול מן התורה ,שהרי איננו בלל 'מעין ובור מקוה מים'; לדעת הר"ש פסול שאובין הוא
מן התורה ,אך לא מחמת השאיבה עצמה אלא מחמת שהמים נכנסים למקוה מהכלי ,וממילא הווית
המקוה אינה בטהרה ,והרי בפסוק כתוב 'יהיה טהור' ,ולדעתו כדי להכשיר את המים מן התורה די
שאת הכניסה עצמה למקוה יעשו באמצעות דבר שאינו מקבל טומאה ,כגון בצינור או מרזב שנעשה
ע"מ לשמש את הקרקע ,ואין בו בית קיבול.
אף שמים שאובים פוסלים את המקוה בשיעור ג' לוגין [בערך ליטר אחד] אם הם נכנסים למי המקוה
לפני שיש בהם שיעור מ' סאה ,אך מפורש בגמ' שאם המים השאובים עברו המשכה  -הם יפסלו
את המקוה רק באם יהיו רוב מ' סאה ולא בג' לוגין; לדעת מקצת הראשונים המשכת המים
השאובים מכשירה אותם כך שניתן ליצור מהם את כל שיעור המקוה ,אך השו"ע לא פסק כדעתם,
וכך המנהג לאסור בזה.
ההמשכה המכשירה את המים השאובים כדי שיוכלו להשתמש בהם למיעוט שיעור מ' סאה היא
המשכתם למרחק ג' טפחים מהכלי ,וראשונים רבים כתבו שניתן להמשיכם בצינור או מרזב ,כלומר
שלדעתם המים צריכים רק להתרחק ג' טפחים מהכלי שנשפכו ממנו; למקצת הראשונים
ההמשכה צריכה להיות ע"ג קרקע בולעת ,כי בכך נראה שהמים באו מתמצית הקרקע ולא מהכלי,
ולכאורה הבטון הקשה המצוי אצלנו לא יצלח לשמש כהמשכה לשיטה זו [אא"כ עושים בתעלה צינור
אנכי המוליך לקרקע שתחת היציקה ,והוא מלא חול וכדו' ,והמים שבתעלה עוברים גם מעליו ,כפי שביארתי בספרי

'מקוה טהרה'] ,ולשיטה זו חשש הרמ"א לכתחילה; כתב הגרי"ז שכדי לצאת יד"ח שתי השיטות א"צ
בג' טפחים של קרקע בולעת ,אלא די בג' טפחים של צינור שאינו בולע ,וכן בקרקע בולעת בשיעור
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כלשהו; כתב החת"ם סופר שהמכשירים את כל שיעור המ' סאה בהמשכה  -הכשירו רק באם זו
המשכה על קרקע בולעת [ונראה מדבריו שהבין שצריכים לזה ג' טפחים] ,ואילו המכשירים רק במיעוט
השיעור  -הם שהתירו את ההמשכה בצינור שאינו בולע [ויש שחלקו עליו במשוואה זו] ,ולדבריו לכו"ע
לא יועיל ליצור מקוה רק ממים שאובים שנמשכו בצינור שאיננו עשוי כקרקע בולעת.
כדי לברר את המציאות שוחחתי עם מר אבי פטררו ' -מהנדס הפעלה' בחברת מקורות ,שתיאר
לי את תהליך שאיבת והולכת המים בא"י.
מקורות המים הם שלשה :הכינרת ,שאיבה מקומית ,התפלת מי הים ,ורשות המים קובעת בכל
זמן נתון במי מהם ישתמשו לאספקת המים ,או באיזה תמהיל שלהם.
מי הכנרת נשאבים במשאבה צנטרפוגלית ,שדרך פעולתה תוסבר בהמשך ,לרום גבוה מעל
הכנרת ,ומשם המים מולכים למאגרי צלמון ואשכול ,כשבדרכם עוברים דרך שני גיחונים ,כלומר צינור
סגור היורד לנחלי עמוד וצלמון ועולה מהגדה השניה ,והמים עולים בו מכח חק הכלים
השלובים; באתר אשכול המים שוהים זמן מה כדי שהמשקעים שבהם ישקעו לתחתית
המאגר; תחתית מאגר י צלמון ואשכול אינה עשויה בטון אלא קרקע חרסית מהודקת [שהיא הקרקע
בעלת הגרגירים הדקים ביותר ,וכשהיא מהודקת כמעט ואיננה חדירה למים ,אם כי עדיין יש בה חלחול מועט]; משם
המים נשאבים בצינור סגור עד ראש העין ,עם כמה תחנות צריכה בדרך; גם בדרך זו יש צורך לשאוב
את המים ממקומות נמוכים לגבוהים יותר  -באמצעות משאבה צנטרפוגלית ,כנ"ל.
גם מי הקידוחים המקומיים נשאבים עם משאבה צנטרפוגלית הנתונה בתוך פיר שעומקו עשוי
להגיע למאות מטרים ,ומכניסים בו צינור רחב למניעת התמוטטות דפנות הפיר ,ובחלקו התחתון
סדקים שדרכם מי התהום נכנסים; מי התהום בד"כ אינם מים חפשיים ,אלא הם מי גשם או שלג
שחילחלו דרך שכבות קרקע שמאפשרות חלחול ,כגון גיר וחול ,עד שהגיעו לשכבות קרקע שאינן
מאפשרות חלחול ,כגון צפחה ,וממילא ממלאים את החללים המזעריים שבקרקע המחלחלת ,ומים
אלו יזרמו לפיר שנחפר בקרקע וימלאו אותו מים ,וכשהמים ישאבו משם  -מים אחרים ימלאו את
מקומם מכח חק הכלים השלובים [ וככל שהשאיבה תגבר וכמות המים תקטן ,כמובן שמפלס מי התהום ירד,
ולחץ מי התהום יקטן]; לתוך הצינור הרחב מכניסים את המשאבה המעלה את המים לקרקע ,ומשם
המים מוזרמים לבריכות המקומיות.
מי הים מוזרמים באמצעות כח הכובד לתחנת ההתפלה הנמוכה מעט מהים ,ובה המים מוזרמים
בלחץ לתוך צינור שסביבו יש מסננות העשויות כעין יריעה מקופלת כאקורדיון ,ובה נקבים
המאפשרים למולקולות המים לחדור דרכם ולהמשיך אל מחוץ לפילטר ,אך מולקולות המלח ושאר
המולקולות גדולות  -נותרות בפילטר; מתחנת ההתפלה המים נשאבים עד לצינורות ההובלה
המוליכים אותם למערכת המים הכללית.
מים אלו ,או תמהיל שלהם ,ממלא את הבריכות הנמצאות מעל הישובים והערים; הבריכות
בד"כ עשויות בטון שנוצק במקום ולא מובא למקום כיחידה בנויה ,או מלוחות פלדה הממוסמרות זו
לזו ליצירת בריכה הנוצרת במקום  -וממילא אין דינם כ'חקקו והדר קבעו' הפוסל את המים ,אלא
כ'קבעו והדר חקקו'  -המתיר להוליך דרכו את המים; במקום הנמוך ביותר בבריכה יש פתח שדרכו
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ניתן לרוקן את הבריכה כדי לנקותה ,ומעט מעליו יש פתח שדרכו מוליכים את המים
לצרכנים; הסיבה שלא ממקמים את הפתח ממש בתחתית הבריכה היא כדי לאפשר ללכלוך
לשקוע ולא להמשיך לצרכן.
המים מגיעים לצרכן באמצעות צינורות סגורים ,ולפני בית הצרכן יש מד מים; בד"כ יש מסננות
לפני מדי המים הגדולים יותר [לא הביתיים] כדי למנוע כניסת לכלוך לשעוני המדידה ,והן עשויות בד"כ
בצורה עומדת או מוטה באלכסון  -כדי להגן על שעוני המדידה; אף שבשעון יש התרחבות  -אך
מטרתה היא להגדיל את לחץ המים במקום הצר ,באמצעות חוק ברנולי ,ובפרט בשעונים שיש בהן
מסננת  -מטרת ההרחבה כדי שגם אם חלק מהמסננת תסתם  -עדיין כמות המים העוברת שם לא
תפחת ,ואין מטרתה שהמים יעמדו בה [ וככלל ,משתדלים ביותר שמים לא יוכלו לעמוד במקומם במערכת
המים].
כדי שהמים לא יפרצו מהצנרת יש בסוף הצינורות ברזים; לכאורה הברזים הם כלי מתכות
שנעשו כדי לשמש את הקרקע ,מאחר ומוברגים באופן קבוע לצינורות הקבועים בבנין ,וממילא אינם
פוסלים מחמת 'הויתו בידי מק"ט' ,ולכאורה גם אין בכחם להפוך את המים לשאובים כי לא נשאבו
בכלי [אם כי עדיין יש מקום לומר שפתיחת ברז ישירות למקוה תחשב כ'הוויתו בידי אדם' ,ואכמ"ל].
בנוסף ,יש להדגיש שכל זאת במילוי מים קרים ,אך אם מעוניינים למלא אמבטיה שהוכשרה
להיות מקוה ע"י נקב המפקיע ממנה שם כלי ,או חבית שניקבוה וחיברוה לקרקע [כגון שניקבוה כמוציא
רימון ,והניחוה על בטון רך כך שהבטון יהיה תחתיה וגם יכנס דרך הנקב ,ויהפוך לשכבת הקרקעית של הכלי  -ובכך

יהיה כשר הן לר"ש והן לרמב"ם ,ראה במאמרי 'מקוה העשויה בכלי מנוקב'] ,ומעוניינים להשתמש במים חמים
למילוי הכלי  -הרי מים שנכנסו לדוד שמש או חשמלי הפכו לשאובים ,ופסולים לשמש כמקוה.
נחזור למשאבות הצנטרפוגליות; כדי לשאוב מים ממעמקים יש צורך
במשאבה; בעבר המשאבות היו עשויות דליים שמורמים מהנהר באמצעות
גלגל; לאחר מכן ארכימדס יצר בורג שסיבובו מעלה את המים; כיום,
כמעט כל המשאבות בא"י הן צנטרפוגליות ,כלומר ,שהמבנה שלהן עשוי
מחלק תחתון שבו יש רשת המונעת מאבנים וחול להכנס למשאבה; מעל
גובה כניסת המים למשאבה מותקנות מערכות של כנפי מאוורר ,שסיבובן על
צירן דוחף את המים למעלה עד לבין הכנפים הבאות ,שמהם המים יועלו
לכנפים הבאות ,וכך הלאה; דחיפה זו מגבירה את לחץ המים העולים
למעלה ,והמים פורצים מהמשאבה לקרקע.
מאחר ואם לא היו נכנסים מים לתחתית המשאבה המים הנמצאים בכל הצינור היו יורדים למטה
 הרי שכל הצינור האנכי לא נחשב כ כלי העשוי לקבלת מים ,ואין לפסול אותם משום שאובין.אמנם ,משאבות אלו מסוגלות להתחיל להזרים מים רק אם יש מים בכנפיהן ,ולכן פעולתן
מתאפשרת כשהן טבולות במי הכנרת או במי התהום ,אך במשאבות הנמצאות לכל אורך נתיב הולכת
המים ,שתפקידן להעלות את המים למקומות הגבוהים ,וכן לבריכות האגירה שלפני היישובים -
חייבים ליצור מקום שיהיה תמיד שקוע במים שבו תשב המשאבה ,שאלמלא כן היא לא תוכל
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להתחיל להזרים מים; כדי לעשות זאת מכינים מעין חבית סגורה מלמטה ומשקיעים אותה בבור,
והיא תמיד מלאה מים ,ראה באיורים בהמשך.
חבית זו לכאורה היא בית קיבול העשוי להחזיק מים ,וכל המים עוברים דרכה ומעליה  -ובפשטות
בכחה לפסול את כל המים מדין 'מים שאובים'.
ונמצא שלכאורה אין דרך להשתמש במי הברז כדי למלא את רוב מי המקוה ,אא"כ יוכשרו
בהמשכה ע"ג קרקע ,למקצת הראשונים.

