תפילה לאשה לפני הטבילה
טבִילַת מִ צְו ָה בְּמֵ ימֵ י מִ קְ ו ֵה
טב ּ ֹל ְ
ֻמנ ָה לִ ְ
של עו ֹלָם ,הֲרֵ ינ ִי מו ּכָנ ָה ו ּמְ ז ָּ
רִ ב ּו ֹנו ֹ ׁ ֶ
ש ָּ
שרָ אֵל לְא ֹרֶ ך ְ הַד ּו ֹרו ֹת.
ְשי י ִ ְׂ
ֻמה ו ּנ ׁ ֵ
הא ָּ
ִמהו ֹת ָ
טהֳרָ תָ ן א ְּ
טבְלו ּ לְ ָ
ְשם ׁ ֶ
הו ֹרֵ יתָ נו ּ ו ּכ ׁ ֵ
פנ ֶיך ָ,
ב ּלֶת לְ ָ
חסָדִ ים הַלָּלו ּ ,ו ְתִ הְי ֶה מְ רֻ צָּה ו ּמְ קֻ ֶ
ה ֲ
ַד ּעַת ו ּבְמֵ ימֵ י ַ
טבִילָתִ י בְּמֵ י ה ַ
ְ
שה.
ב ּ ִׂ
טהֳרָ הְ ,
בּ ָ
ִישי ְ
עִם א ׁ ִ
שמְ חָה ו ּבִקְ דֻ ׁ ָּ

ה ָּ
ֲשר
טהֳרָ ה כַ ּא ׁ ֶ
ַ
עלֶה לִי
ת ֲ
ש ַּ
זַכֵ ּנ ִי ׁ ֶ
ו ְאָבו ֹא לְהִתְ י ַחֵד

אזְכֶּה
ש ֶ
עזְרֵ נ ִי ׁ ֶ
פנ ֶיך ָ .י ִהְיו ּ לְרָ צו ֹן אִמְ רֵ י פִי ,ו ְ ָ
שעַת רַ חֲמִ ים ו ְעֵת רָ צו ֹן מִ לְ ּ ָ
ַשעָה הַז ּ ֹאת ׁ ְ
ְּ
תהֵא ה ׁ ָּ
שאֲלו ֹתַ י לְטו ֹבָה בְרַ חֲמִ ים ,ו ּתְ נ ֵנ ִי
תיוּ ֹת ו ּרְ או ּיו ֹת .מַ לֵּא מִ ׁ ְ
ב ּכַו ָּנו ֹת אֲמִ ִּ
הג ְיו ֹנו ֹת לִבִּי ְ
לְכַו ֵּן אֶת ֶ
שרוי ּ ִים בֵּינ ֵינו ּ ג ִּילָה ,רִ נ ָּהִ ,ד ּיצָה ו ְחֶדְ ו ָה,
עלִי ,ו ְי ִהְיו ּ ׁ ְ
בּ ֲ
ב ּעֵינ ֵי ַ
חסֶד ְ
בכָל יו ֹם לְחֵן ו ּלְ ֶ
הַיוּ ֹם ו ּ ְ
שלו ֹם ו ְרֵ עו ּת.
אחֲו ָה ׁ ָ
הבָה ו ְ ַ
א ֲ
ַ
ב ּאֵרָ ּ
ב ּאֵר
של מִ רְ י ָם הַנ ְ ּבִיאָהְ ,
ה ֶׁ
טב ּ ֹל בְּמֵ י ְ
ב ּאֱמֶ ת ,ו ְזַכֵ ּנ ִי מְ הֵרָ ה לִ ְ
עבְדְ ך ָ ֶ
טהֵר לִבִּי לְ ָ
וְ ַ
שנ ֶ ּאֱמַ ר" :ו ְהָי ָה בַּיוּ ֹם הַהו ּא י ֵצְאו ּ מַ י ִם חַי ִ ּים
שלַי ִם ,כְּמו ֹ ׁ ֶ
ע מִ ירו ּ ׁ ָ
העֲתִ ידָ ה לַעֲלו ֹת ו ְלִנ ְב ּ ֹ ַ
ָ
תפִלָּה.
ע ְּ
שו ֹמֵ ַ
שלִַם" )זכריה יד ,ח( ,אָמֵ ן כֵּן י ְהִי רָ צו ֹן .בָּרו ּך ְ ׁ
מִ ירו ּ ׁ ָ
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טבילה לפני החתונה
Pre-wedding Tevilla

The immersion before your wedding is a transitional Tevilla,
celebrating transitioning out of one stage of life and entering
a new one. With that in mind, it's sometimes nice to take a
few minutes to express your sentiments in the Tevilla itself.
Traditionally many women immerse three times. Feel free to
use this outline for three immersions, or any number that
you plan to take on.

 אלא היא גם,הטבילה לפני החתונה היא לא רק טבילת מצווה
מסמלת )וחוגגת( את המעבר בין שלב שמסתיים וכניסה לשלב
 לכוון את, אנו ממליצים לקחת כמה דקות, לכן.חדש בחיים
. ובכך להתחבר לטבילה בצורה משמעותית יותר,המחשבות והלב
 אך קיימים מנהגים שונים לגבי,נשים רבות טובלות שלוש פעמים
 את מוזמנת להשתמש בתבנית המוצעת לשלוש.מספר הטבילות
. או כל מספר אחר של טבילות שלקחת על עצמך,טבילות

First Tevilla– go in with a focus on the past, thinking about
all that has brought you to this stage, what you are thankful
for in terms of family, friends, your own growth. recognize
the good in your life.

 קחי את הזמן. התרכזי בעבר,טבילה ראשונה– בהיכנסך למים
 כולל,להודות על כל מה ומי שהביא אותך לנקודת הזמן הזו
. הכירי בטוב שבחייך. החברים והצמיחה האישית שלך,משפחתך

Second Tevilla– focus on the present. This tevilla should be
full of thankfulness to Hashem for where you are, for having
met your life partner and wanting to share your future with
him, for the support and love you feel from your family.
Celebrate in the here and now while embracing all the
opportunities (and challenges) that this new stage will bring.

 הודי לקב"ה על המקום שאת.טבילה שניה– התרכזי בהווה
 על כך שפגשת את בן הזוג איתו את רוצה,נמצאת בו כרגע
 הודי על האהבה והתמיכה שאת מקבלת.לחלוק את חייך
 תוך ציפייה לכל, חגגי את הכאן והעכשו.מסביבתך וממשפחתך
. יחד עם האתגרים שיבואו,ההזדמנויות שיהיו לך בשלב חדש זה

Third Tevilla– focus on the future. Think about your hopes
and dreams as you build your life together. On what you
want for your home, your relationship, your future. And
daven for the ability to build your home together ,באהבה
 שלום ורעות,אחוה.
Let the warm waters of the mikveh surround and embrace
you, connecting you to generations of Jewish women who
also immersed on the eve of their wedding.

 השתמשי בזמן שיש לך במקווה.טבילה שלישית– התרכזי בעתיד
להתפלל ולבטא את התקוות והחלומות שלך בעודכם בונים את
 בזוגיות שלך, חשבי על מה את רוצה שיהיה בביתך.ביתכם יחד
, אחווה, בקשי שתזכו לבנות את ביתכם יחד באהבה.ובעתיד שלך
.שלום ורעות
,תני למים הנעימים של המקווה להקיף ולעטוף אותך
.לחבר אותך לדורי דורות של נשים יהודיות שטבלו לקראת חתונתן

