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  בס"ד

  
  

  

  

  בליל שבת וטבילהאיפור הנחיות בעניין 
  

אסור לה להתאפר לאחר  - והיא מעוניינת להיות מאופרת באותו לילה ,בתליל שבאישה שליל טבילתה חל 

 רגיל, עקב איסורי 'צובע' ו'ממרח'.  באיפור הטבילה

  ישנן כמה אפשרויות חלופיות, לפי סדר העדיפות ההלכתי הבא:

 .שבת, ולטבול רק לאחר סעודת ליל שבתלהתאפר כרגיל לפני   .א

   

לאחר  .עוף בסעודה זומאוחרת. לכתחילה יש להימנע מאכילת בשר ו פתיחת המקווה בשעהאת עם הבלנית יש לתאם (

בעדינות שלא לסוחטם. כמו כן יש לצחצח -חומר נוזלי מתאים / מגבונים/  להסיר האיפור בעזרת מים וסבון יש הסעודה

היטב לפני  . תעיין בגופהשיניים היטב במברשת, אך דווקא באופן שאין הוצאת דם מוכרחת מהחניכיים כתוצאה מהצחצוח

  ).    הטבילה

  .ובחג , הנושא תעודת הכשר לשימוש בשבתלהתאפר לאחר הטבילה באיפור אבקתי  .ב

משולל חומרי משחה/שמנים. לדעת פוסקים רבים אין בכך צביעה או מרוח. יש כמה חברות בעלות תעודת חומר כזה הינו (

כי עלולות  ,בשבתעלולות להיות אסורות בשימוש  –כל שאר המוצרים בשוק, שאין להם אישור כשרות,  אף אבקות . כשרות

 ).מובא לקמן -הידועות לנו מידע לגבי חברות כשרות   ., כל עוד לא ידוע אחרתלהכיל חומרים מדבקים

  

  להקפיד על ההוראות דלקמן: חובהבעת השימוש באיפור האבקתי הּכשר, 
  

על  .כגון משחה/קרם, ולא לשים חומרים כאלו על הפנים קודם נתינת האבקה  – אין לערבב באבקה חומר מדבק. 1

   הפנים להיות יבשות קודם נתינת האיפור עליהם.
  

  .)'דחול עובדין' אסור ואיסור איפור שאריות (מחשש נפרדת לאיפור זה מברשת לייחד יש .2
  

  .גפן או ספוגית (מחשש איסור צביעתן)-צמר בעזרת הפניםיש להימנע מפיזור האבקה על . 3
  

  אבקות בכלי. ערבוב י"ע  – חדש גוון ליצור אין. 4
  

   שלא להשתמש אף באיפור אבקתי, כשמדובר באיפור ששמים על הפנים בצורה מדויקת, כגון  . יש המחמירים5

  אייליינר, וכן בשפתון אבקתי. אך יש מקלים גם באלו.
  

 

 שבת.בליל  ועמ עמיד במים ולטבול באיפור שבת לפנילהתאפר   .ג

לא יימחה  בוודאותו יישאר בשלימותו האיפור אינו חוצץ. חובה להקפיד לעשות זאת באופן שהאיפורלסמוך על הסוברים ש(

   .)במים. לצורך כך יש לקבל הדרכה מתאימה מקוסמטיקאית

לא מאופרת עלול לגרום לה לבושה ממשית אישה הכאשר אין שום אפשרות אחרת, והיותה של רק   .ד

 יום מבעוד שבת בערב הוראה בשאלה האם אפשר להתיר טבילה-ולדחיית הטבילה, יש לפנות למורה

 .יום השביעי לנקיים)כלומר ב(
להתאפר ולהדליק נרות בזמן, ועל הבעל לצאת לבית הכנסת לפני  ,גם כאשר ניתן היתר שכזה, עליה להספיק לחזור הביתה(

  . )זור מהמקווה, ויתראו רק בלילה. יש לדאוג לבלנית שתפתח את המקווה מוקדםשתח

  

 osheps@gmail.com –מכון פוע"ה ניתן לפנות לרב עומר שפס,  בנושא לשאלות
  

  !שבת שלום
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  תשפ"ב – בשבת לשימוש כשרים מוצרים - מידע

  

מבדיקתנו בשוק האיפור עלה שיש כיום כמה וכמה חברות שיש להם אישורי כשרות לשימוש בשבת ובחג (חלקן גם פגשנו ובדקנו באופן 

מוצרים  אישי), דהיינו שעומדים בתקן של אבקה טהורה נטולה חומרים שמנוניים. ישנם שינויים המתהווים במהלך הזמן ויש לעקוב.

  ומרים שמנוניים ולהיות אסורים בשימוש בשבת. רגילים בשוק עלולים להכיל ח

  

שאכן ישנה תעודת כשרות על המוצר אותו רוכשים בחברות אלו, כיוון שלחלקן יש מוצרים מסוימים  חובה לוודא

  שאינם כשרים לשבת:

  

  

    – inerazM - . מינרזא
  

    . /http://www.mineraz.co.il אתר:
  

  .(תינתן הנחה למי שתציין שהופנתה על ידי מכון פוע"ה)    054-4875104עדי   :מפתחת המוצר והמשווקת

  

  

  

   – tMakeup4Shabba  -איפור מינרלי כשר לשבת  ב.
  

  :יםאתר

https://www.facebook.com/Makeup4Shabbat  
  

https://www.instagram.com/makeup4shabbat/  

  

  .(תינתן הנחה למי שתציין שהופנתה על ידי מכון פוע"ה) 054-2563570הדר : משווקת ראשית

  

  

   – habbesmakeupS  –מייקאפ  שבת .ג

  

  /https://shabbesmakeup.com אתר:

  

  

  

   -  ayaG - גאיה . ד 

  .)לברר היטב שהמוצר כשר לשבת, כיוון שרק מוצרים מאד ספציפיים כשרים לשבת בחברה זו חובה בפרט, בחברה זו(  

  

  www.gayacosmetics.co.il אתר:

  

    09-9586845  טלפון:

  


