
 ב"ה

 פ"אדינים ומנהגים לקראת חגי תשרי תש

 תקופת הקורונהראש השנה בהוראות מיוחדות ל

 המצווה המרכזית בימים אלו: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"  .א

להוראות שיפורסמו ע"י משרד  יםהתפילות כפופם וההסדרים של דיניהלכן כל 

 הבריאות.

 התורה.יש להקפיד הקפדה יתירה על שמירת מצווה זו שהיא מן  .ב

 .אחרים, שהוא איסור חמור, מן התורהללהישמר שלא להזיק יש וכן 

לכן: רוב הציבור מתפללים במרחב הפתוח )ברחבת בתי הכנסת, ובחצרות  .ג

  .זו עדיפות ראשונההבתים( בעטיית מסכות ובשמירה על ריחוק חברתי, 

 , הואהאתגר העיקרי למתפללים במרחבים הפתוחים בימים חמים אלו .ד

תוספת פיוטים רבים )בעיקר למנהג גלל ארוכות מהרגיל בהתפילות ראש השנה 

 האשכנזים(.

 לכן, יש להוסיף מקומות עם הצללה ומאווררים ככל האפשר. .ה

 :זמני תפילות שחרית בראש השנה יוקדמו  .ו

תפילת  -ראש השנה להתפלל תפילה בעדיפות ראשונה בהזדמנות מצב זה הוא 

)תפילה שמתקבלת יותר לפני ה' וניתן להתפלל את כל   05:45בשעה   .ותיקין 

  .התפילה עד חום היום(

כדי לסיים את התפילות לפני חום   07:00, 06:30שעה או על כל פנים להתפלל ב

 היום.

התפילה בציבור תתחיל מ"ברוך שאמר" . את פרקי התפילה שלפני "ברוך  .ז

פסוקי ישנו את סדר  שאמר" יאמר כל אחד בביתו. )גם המתפללים בנוסח אשכנז

 .ויתחילו מברוך שאמר ופסוקי דזמרא( כנוסח ספרדדזמרא, 

בעיקר: )בחזרת הש"ץ )במניינים האשכנזיים( יאמרו רק פיוטים מרכזיים  .ח

 "ונתנה תוקף"(. ,"מלך עליון" ובמוסף, בשחרית

 את קטעי התפילה והפיוטים שדולגו בציבור, ישלים כל אחד בביתו. .ט

בגלל מגפת  , למתפללים במרחבים הפתוחים,לשנה זושינויים אלו הם רק  .י

 הקורונה.

בתי הכנסת שעורכים מכירת עליות ומצוות, יעשו זאת בליל ראש השנה ולא  .יא

 בתפילת היום.

 יש לצמצם את מי שבירך לעולים לאחד לכולם וכן לחולים. .יב

 



 

 במרחבים פתוחים למתפללים בראש השנה, גם מיוחדות הנחיות 

 .הכנסתבתי תוך בוגם 

 

יעמוד לפני הקהל או במנותק ממנו בשמירת מרחק, כדי שליח הציבור  .יג

 שיוכל להסיר את המסכה בחזרת הש"ץ הארוכה.

התוקע בשופר, יעמוד במרחק גדול מהמתפללים ויתקע לכיוון המרחב  .יד

 הפתוח )דרך דלת או חלון( 

 יוקצו מקומות תפילה גם לנשים, בהתאם למגבלות.  .טו

יתקיימו תקיעות שופר ביו"ט שני רחבים הפתוחים במקומות ציבוריים במ .טז

)פירטי . לכל מי שלא יכול היה להגיע לתפילות בבוקר.   17:15של ראש השנה בשעה

 .(המקומות בפרסומי הרבנות והמועצה הדתית 

מי שאינו יכול לצאת מביתו לתקיעת שופר ורוצה שיתקעו לו סמוך לביתו,  .יז

 , לתיאום התקיעות.0526259933לציון חדד: . או 0522391763יפנה לרב בטלפון: 

. בתפילת תשליך יש לשמור על כללי הריחוק שיפורסמו ע"י משרד הבריאות .יח

מי שאינו יכול לעשות זאת יאמר תפילה זו בביתו מול ברז מים זורמים או כיור 

 מלא במים.

 הוראות ליום כיפור יפורסמו לקראת יום כיפור בהתאם להנחיות . .יט

 

שיתקבלו תפילותינו לפני אבינו מלכנו ותסור מעלינו מגפת הקורונה ונזכה בתפילה 

 לשנה טובה שנה של בריאות ושמחה.

  

 (18.9.2020)"פ  תשכ"ט באלול  -ר"ה  ערב    

 יש הנוהגים להתענות בערב ר"ה. .1

 בערב ר"ה. ותמנהג האשכנזים להרבות בסליח .2

 אומרים(.אין אומרים תחנון בתפילת שחרית )אך בסליחות כן  .3

כדי להבדיל בין התקיעות שהן  שחריתתוקעים בשופר לאחר תפילת  איןהאשכנזים ש מנהג .4

מדרבנן )בחודש אלול(  לבין תקיעות מן התורה )בראש השנה(. אך מי שצריך להתלמד  מותר לו 

 לתקוע בחדר סגור.

 קברי. "והמשתטח על צדיקיםלהתפלל על קברי  ברותהנוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הק יש. 6

 תן  לו רחמים  בזכותם".ישי מהשי"ת  המתים, אלא יבקש נגדאל ישים מגמתו   –הצדיקים ומתפלל 

 כשר בערב ר"ה. במקווהלעשות התרת נדרים ולטבול   נוהגים. 7

 מלקות ברצועת עור.  40הספרדים שאחד מלקה את חברו   מנהג.8

 

 

 



  ראש השנה ליל   

 . שהחיינו וברכת טוב יוםשבת ונרות מברכות הנשים .. להדליק נר של  בהדלקת .9

 .                      הנרות בהדלקת שהחיינו לברך תשלא נוהגו  מהספרדיות יש .10

בסעודת הלילה נוהגים לאכול מאכלים רבים שבשמם יש סמל לדברים טובים ואומרים יה"ר כפי שמופיע   .11

במספר הסימנים וכל דבר   שבשפתנו יש בו סימן טוב אפשר להוסיפו לסימנים(.  בלהבסידורים. )אין הג

העץ"  פרי בוראהברכות )אך " בענייןלספקות  להיכנסרצוי לאכול את הסימנים  בתוך הסעודה כדי שלא 

 צריך לברך על הפרי הראשון(. 

 ה סימן טוב (.)כי חמיצות אינ  רבראש השנה תבשיל חמוץ או פירות בוס ולשלא לאכ נוהגים .12

 

 (19.9.2020)  "אפא' בתשרי תש -ראש השנה )א( 

ראש השנה שחל בשבת נוהגים בו כל דיני שבת. דברים האסורים בשבת אסורים השנה גם  .13

 ביו"ט ראשון של ראש השנה.

 אין תוקעים בשופר ביו"ט ראשון של ראש השנה מכיוון שהוא חל בשבת.  .14

 .קודש"ברוך המבדיל בין קודש לאומרות הנשים  19:18בצאת השבת בשעה  .15

  19:20הדלקת נרות החג השני רק לאחר צאת השבת החל משעה :   .16

 

 

 (20.9.2020)  "אפראש השנה )ב( ב' בתשרי תש 

שאמרו "ברוך המבדיל בין קודש החג וכן כל הכנות האוכל והשולחן רק אחרי נרות  דלקתה .17

 19:20השעה: ולאחר  קודשל

 

 הלכות יום טוב

)שלא ניתן אפייה ובשול.  -נפש   אוכלמלאכה שנאסרה בשבת נאסרה גם ביו"ט פרט למלאכות לצורך . 18

      לעשותן לפני החג )כי טעם התבשיל ייפגם(

) כי ניתן אסורות ביו"ט.    -, טחינהאחרות, אף שהן לצורך אוכל נפש, כגון: קצירה דישה,  מלאכות. 19

    לעשותן לפני החג (

, ישנו היום בשוק מתקן לכבותה אבל אסור להדליק אש, להקטין אש, או  אשביר מאש ללהע מותר .20

 ישאל את הרב.  -זה  מתקן אוטומטי לכבוי גז, מי שאין בידו 

ורבים האוסרים  או על ידי הרתחת מים והצפת המבערים. מתירים כיבוי על ידי ברז הגז החיצוני יש. 21

 זאת.

 

 (21.9.2020)  "אצום גדליה ג' בתשרי  תשפ

 05:17בשעה :    הצום תחילת .22

 ביהמ"ק הראשון,   חורבן   אחרשל גדליה בן אחיקם ל הירצחוזה חל בשלושה בתשרי לזכר  צום 

 וגלות שארית הפליטה למצרים. ישראלבארץ   ההתיישבותלסופה של  שהביארצח  

 הצוםהמיטה,  תשמישהסנדל ו נעילתצום זה כשאר הצומות הקלים, המותרים ברחיצה , סיכה ,  דיני  .23

זה וכן כל מי שצום זה יכול  חלשים וחולים מקילים בצום  מערב הצום. ולא חרמתחיל רק מעלות הש

 להזיק ולהפריע לו לצום ביוה"כ הקרוב. 

 18:56 : ההצום בשע סיום .24

 



 (26.9.2020) "אפבתשרי תש 'האזינו חפרשת  –תשובה  שבת 

   בשבת. תתקייםלא  שבת שובה דרשתאם לא יחול שינוי במצב מגפת הקורונה,   .25

 .דרשת "שבת תשובה" ביוטיוב בע"ה ביום ו ערב שבת שובה תועלה  .26

 : אתגרי תשובה לתקופת הקורונהבנושא                               

 

 ימי תשובה עשרת תפילות

 התפילות בעשרת ימי תשובה מוסיפים בתפילת העמידה: בכל. . 28

 בברכת "אבות". -(  "זכרנו לחיים" א

 בברכת "גבורות". -(   "מי כמוך" ב

 בברכת "הודאה". -" יים(   "וכתוב לחג

 ".שלוםבברכת "ה -(   "בספר החיים" ד

 .חוזר אינו, אומר, ואם ל, חוזר ואהברכה בסיוםה'  שםששכח תוספות אלו ונזכר לפני שהזכיר את  מי. 29

תשובה משנים ומברכים: בברכת קדושה  במקום "האל הקדוש", "המלך  מיהתפילות בעשרת י בכל

 ,הקדוש" 

 בברכת השבת המשפט  במקום "מלך אוהב צדקה ומשפט, "המלך המשפט".ו  

 "המלך הקדוש" ואם  לא  נזכר חוזר לראש התפילה.  אומרשכח ואמר האל הקדוש ונזכר מיד, מתקן  ו אם

 ברכת "המלך המשפט" נחלקו הפוסקים:  לגבי

נוהגים כמרן המחבר: אם נזכר קודם סיום התפילה חוזר לברכת "השיבה" ואם נזכר לאחר הספרדים ה

 שעקר רגליו חוזר לראש התפילה.  

 שאמר את המילים מלך ומשפט מובלעים., מכיוון כדעת הרמ"א : אין צורך לחזור נוהגיםהאשכנזים ה

 

 

 (27.9.2020)  "אפט' בתשרי תש -יום הכיפורים  ערב

 להרבות באכילה ביום זה ואסור להתענות בו כלל. והמצו .30

 , ביום זה."למנצח"ואין אומרים "תחנון" וכן "מזמור לתודה"  .31

 אומרים מנהג האשכנזים שלא לומר "אבינו מלכנו" בערב יוה"כ. והספרדים .32

 נוהגים לעשות כפרות בערב יוה"כ )ע"י תרנגול, דג או כסף( ויש שאסרו מנהג זה )מרן, בשלחן ערוך(. .33

   חבריו שפגע  אתאחד לפייס  כל ךעבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שיפייסנו. ולכן צרי .34

 להקפיד יתר על המידה. ולאבהם, והאדם הפגוע צריך להתפייס            

 בערב יוה"כ. במקווהבול נוהגים לט .35

ויש נוהגים ללקות שלושים ותשע  עמידהידוי, לאחר תפילת ובמנחה בערב יוה"כ אומרים את הו .36

 מלקות כדי להתעורר לתשובה.

  המצויניםהזמנים  לפי  ,לפני האכילהבסעודה המפסקת מותר לאכול בלי הגבלה וצריך להפסיק את  .37

 בלוח בזמן  שקיעת החמה.

 18:10נרות יום כיפור . בשעה:   הדלקת .38

 18:25 בשעה:לפני שקיעת השמש,  , כל נדרי תפילת .39

 



 ביוה"כ  האיסורים   

 מדרבנן אפילו פירור אסור.     גרם. 30 -בכ יעורו: שמן התורהאיסור האכילה  .40

 מדרבנן אפילו טיפה אסורה.     גרם. 40 -: שיעורו בכ מן התורה  השתייהאיסור  .41

 דקות(.  4דקות. )ויש אומרים  9 -כאיסורים אלה הם רק אם אכל את הכמות הנ"ל בזמן של  .42

שיאכל פחות מהשיעורים הנ"ל  רביום הכיפורים אם אפש וללאכ ךלכן: חולה שיש בו סכנה  שצרי .43

כך. ואם  תשולעדקות( עדיף  4 -אפשר  אז במשך יותר מ ידקות  )ואם א 9 -ובמשך זמן הארוך מ

 פקוח נפש דוחה  את צום יום הכיפורים. -פיק אין זה מס

לו לבלוע את התרופות  מותראדם שהוא חולה )שאין בו סכנה( וצריך לקחת תרופות בקביעות,  .44

או לשים מתרופה טעימה.  עימהלבלוע ללא מים, ללא מציצה או ט בצורה שלא יהנה מהם בפיו.

 . יהנה מהמים לשים את הגלולה במים, שלא  במים מלח או סודה לשתיה או

 צריך לאכול כנ"ל. החולהבכל מקרה שהחולה או הרופא חושבים שיש צורך לאכול ביוה"כ  .45

אופן שבו אדם צריך לאכל והוא   ובכל)ולשאול שאלת חכם(     לגופהיש לדון בכל בעיה  רפואית  .46

 הרי זה מתחייב בנפשו. צם

 וג. איסור הרחצה ביוה"כ הוא אפילו להושיט אצבע למים לשם תענ   .47

 המלוכלך בלבד. ובמקוםהצורך  במידתמאד( מותרת  מלוכלךמוכרחת )אם הוא  רחצה .48

 נטילת ידיים בבוקר ולאחר השירותים יהיו רק עד סוף האצבעות. .49

 ( יהםלמינ וקרמיםסיכה זהים לדיני הרחצה. )האיסור הוא במריחת משחות  דיניאיסור סיכה,      .50

.  )ויש  מתירים כאשר העור בחלקהמעור אפילו  עשויה נעילת הסנדל: הוא בכל נעל שהיא איסור   .51

 אלא קישוט בלבד(. הנעלאינו חלק המחזיק את 

 בימי נידת האשה. האסורים הדבריםבני הזוג בכל   אסוריםאיסור תשמיש המיטה: ביוה"כ   .52
 

 19:06  :הצום בשעה סיום            18:53: הזמן תקיעת השופר בשע .53

 .הצמים ציבור על להכביד ולא בזמן התפילות את לסיים להקפיד יש .54

 

 (28.9.2020יוה"כ ) מוצאי

 הבשמים.  על גם מברכיםבהבדלה במוצאי יוה"כ   .55

יוה"כ  )ואם אי אפשר יכול  מערבמברכים על האש וצריך שיהיה הנר, שמברכים עליו, נר שדלק  .56

 ( הבדלהעל נר  ךלבר

 סוכהלביתו ומתחילים בהקמת ה אישממהרים איש  .57

 

 דיני הקמת הסוכה

 דיני הדפנות

 "מ לפחות .ס 65 -שיהיו לסוכה שלש דפנות )קירות( לפחות, באורך של כ צריך. .. 53

ס"מ    )לא  24להניח רווח של  או.  הדופן רובהדופן השלישית שתהיה רק באורך של  תלעשות א אפשר. 54

שמופיע  ירק דופן שלישית עומדת. כפ לעשותס"מ וע"י כך  10 -יותר( ואחרי הרווח להניח דופן בגודל של כ

 בציור. 

 ולהשלמת הדופן ימשיך ע"י קורה מלמעלה ועמוד בסוף הדופן )צורת הפתח(.. 55

 א                        ו      

                                            

 ה                                

 ד                                

 ג                        ב     



 ס"מ לפחות 65 -ב = דופן שלמה )באורך כ-א

 ס"מ לפחות 65 -ג  = דופן שלמה )באורך כ-ב

 ס"מ( 24ד  = פירצה )בגודל של מקסימום -ג

 ס"מ לפחות  10 -ה = דופן שרוחבה כ-ד

 ו  = צורת הפתח להשלמה לדופן-ה

 נות יכולות להיות מכל חומר שהוא אך צריכות להיות חזקות הדפ. 56

 שלא עפות ברוח  ) ומחוברות  היטב בכל הצדדים(. ויציבות

 .הדופןס"מ מהקרקע עד תחילת  24שתהיה פרצה העולה על  אסור .57

 ס"מ מעל הקרקע לפחות. 96 -גובה הדופן הוא  כ .58

)חלונות ודלתות אינן פוגמות   מן המובחר לעשות ארבעה דפנות שלמות כמו בבית ממש מצוה .59

 בשלמות הדופן(.

  

 הסכך דיני

כלים(.  ולכן אפשר לסכך בענפי  - הסכך צריך להיות מגידולי קרקע אך לא מדברים המקבלים טומאה .60

 רהיט. אוכלי   לצורךומחצלות שלא נעשו  יםעץ, קרש

, או     שימש שעברהמשנה  הסוכהשלא לשם סכך )נשאר על  שהאין להשתמש בסכך, ואפילו כשר, שנע .61

 .כהמחדש את הסכך לפני סוכות לשם מצות סו ולשים לצל במשך השנה( אלא צריך לנער 

לכתחילה אין להעמיד )לחזק( את הסכך ע"י דברים המקבלים  לדעת הרמ"א )מנהג האשכנזים(  .62

ברזל של הסוכה יניחו,  גבי מוטות על    המסוככים. )מסמרים חוטי נילון מוטות ברזל וכדו'(.   ולכן טומאה

 יניחו את  הסכך( אך אין דבר זה פוסל את הסוכה בדיעבד.   ועליהםלכתחילה, על המוטות קרשים    

 מותר לכתחילה      - (למנהג הספרדים )לדעת השו"ע  .63

הסכך, קורות בטון מעל  מעלבסכך, למשל: עץ הצומח  סולהסכך )לא בתוכו(. יש דבר הפ מעלאם  .64

 שתהיה הסוכה  ה(. יש להקפיד  שהסכך הכשר יהיה בכמות  רבהסכךאין אפשרות לערבבם עם הסכך וכדו'. )ו

ס"מ.   25יהיה מעל  הבטון קורות " גם בלי הסכך הפסול וכן שהרווח בין ה"צלתה מרובה מחמת .65

 ס"מ. 32 -וכל קורה לא תהיה רחבה מ

קורות מתכת המעורבים   לקרקעהסכך גם סכך פסול, כגון: ענפי עץ מחובר  בתוךאם רוצה להניח  .66

 הסוכה כשרה. - שרמנייר. אם רוב הסכך כ וקישוטים בסכך  )אך אין הסכך עומד עליהם(

 

 קורות עץ העומדים כל השנה לנוי )פרגולה( כשרים להעמיד  ולכן .67

 .שהשיא של השמ בשעותמהצל גם   50% -שהפרגולה מצילה פחות מ בתנאיאת הסכך.  עליהם

  צריךשהקרשים שלה מחוברים למסגרת   לפרגולה מתחתאם מעמיד את הסכך  .68

 ס"מ. 32 -הקורות ושכל קורה לא תהיה רחבה מ בין"מ   ס 25רווח של  שיהיה

וצריך לנער אותם  פרגולה מעץ שהקרשים שבה אינם מחוברים למסגרת אלא מונחים בתוכה ,כשרים לסכך

 .לשם  סכך , מחדש בכל שנה

 לסוכות. במיוחדמותר לסכך בסכך לנצח ומחצלות בתנאי שנעשו בכשרות החומרים  .69

קרובים  יהיוהפסול לסכך(  מחומר)שהם   שהקישוטיםבמחצלות או קרשים צריך להקפיד  המסכך  .70

ס"מ כדי שיחשבו כנבלעים בסכך ויהיה רוב הסכך כשר.)בסכך מענפי עץ  8 -מלסכך במרחק שהוא פחות   

 עם הקישוטים(. ומתערבביםשחלק מענפיו נמשכים למטה אין בעיה כיון 

 

 םארבעת המיני דיני

 הלולב .א

 (.38ס"מ לפחות )ולמחמירים  32הלולב הוא: ששדרתו תהיה באורך של  אורך .71



 על הלולב להיות ישר, לא יבש )שהפך ללבן(. .72

 ויש אוסרים., להתיר הפוסקיםלולב שבא מעץ דקל שאינו נותן פירות )דקל קנרי(. נטו רוב דעות   .73

בזוגות )זוג כזה נקרא  תיומת(. וכאשר  ביניהםעלי הלולב  גדלים משני צדי השדרה ומחוברים  .74

 הדקל ולכן: ףכל העולים והופכים לענ נפרדיםמאד  גדלהלולב 

 .חילההלולב  פסול לכת - נפרדה אם נפרדה התיומת האמצעית )העולה מן השדרה( ורוב התיומת       

 בחלקה. האמצעית דה התיומת יש מתירים אם נפר

 .כשרבימי חול המועד )או כשיום ראשון של סוכות חל בשבת( לכל הדעות  .75

 מהודר הוא כאשר לא נפרדה התיומת האמצעית כלל. בלול .76

 .פסול - לצדדים התעקם  ואו רוב , וכן לולב שנחתך ראשו,שנסדק והעלים נראים כשניים  לולב .77

 של הלולב. צורתוכיון שזוהי  ,כשר –אך אם התעקם לצד השדרה  

 לולב פסול (. שזהוכשר. )יש מי שפסק  -התעקמו ראשי העלים  )כמו כפתורים(  אם .78

 

 ו ג                                                                       רא ת  ה .ב

 גרם(. 100לפחות )ולמחמירים  גרם 58 -צריך להיות שלם )ללא חורים( ומשקלו כ וגהאתר .79

נחשב כחסר(. ולכן יש לקנות רק אתרוגים  אתרוג מורכב פסול לרוב הפוסקים )כיון שחלקו לא אתרוג, .80

 אישור שאינם מורכבים. שיש עליהם

של ספק  קרהאם נסדק האתרוג. ולכן בכל מ אם יש באתרוג חור לפעמים זה פוסל את האתרוג וכן הדין .81

 יש לשאול שאלת חכם.

המופיעות על  חורותש נקודות ולכן על  פסולבמספר נקודות האתרוג  אם נשתנה הצבע של האתרוג .82

  .כםשאלת ח לשאולהאתרוג, יש 

לאתרוג  האם לא הי מהפיטם יש מכשירים(. נפסל. )אם נשבר רק חלק -אתרוג שהיה לו פיטם ונשבר  .83

 בתהליך גידול הפרי(, כשר. פיטם)שנפל ה כלל פיטם

 כשר.  -פסול. ואם נשאר ממנו מעט  -נשבר העוקץ לגמרי  םא .84

 פוסלות את האתרוג.שו ועיפהמופיעות על האתרוג בתחילת תהליך  ועותאבעב .85

 אינם פוסלים את  האתרוג. - והתייבשועלים שנדבקו על האתרוג  .86

 

 ה ה ד ס .ג

אין הדס באורך  זה כשר (  אם  29 -כס"מ )ולמחמירים   24 -אורך ענף ההדס )ללא העלים( צריך להיות כ .87

 ס"מ. 20הדס באורך  פילוא

מחמירים שכל  וישאורכו.  לרוב ממקום אחד  צאועלים י הההדס להיות "משולש". כלומר ששלש על .88

 אורכו יהיה "משולש".

 פסול. -הדס שהתייבש עד שהלבינו עליו  .89

 אם נשבר ראשו של ענף ההדס כשר אם אין אחר. .90

 
 ה ע ר ב ה .ד

 ס"מ( ללא העלים. 29 -ס"מ )ולמחמירים כ 24 -ענף הערבה צריך להיות כ ורךא .91

 עליה, הערבה כשרה. רובבכל יום. אך כל עוד נשארו  היוטרייש המהדרין לקחת ערבה חדשה  .92

 פסולה. -נשבר ראש הענף  אם .93

 

 (2.10.2020)  "אפבתשרי תשיד סוכות  חגליל 

 18:04בשעה:  הדלקת נרות  .94



יינו, יש מהספרדיות שאינן מברכות שהח וברכת טוב יוםשל  נר להדליק הנשים מברכותהנרות  בהדלקת .95

       שהחיינו.

 

  (3.10.2020)  טו בתשרי תש"פ  חג הסוכות 

 מכיוון שהשנה חל יום טוב של סוכות בשבת, אין נוטלים את ארבעת המינים.  .96

, שתיה, אכילה :  כל צרכיו אתבה    ולעשות ימי החג עתעשה מן התורה לישב בסוכה בכל שב מצות .97

 שינה ושאר עיסוקי היום.

סעודת   כלל לא לאכל ובשאר הימים אפשר  -חובה לאכול לפחות סעודת ליל חג הסוכות בסוכה   .98

 זו.  ממצווהקבע  ולהיפטר 

יורד גשם המפריע לאכילה  אםהמצטער פטור מן הסוכה )כיון שישיבה בצער אינה מגורים(. ולכן:   .99

 לשבת בסוכה כלל. המצוו קר/חם מאוד וכד' אין  האוויר שמזגאו 

 , המוציא, מזונות, או פירות משבעת המינים.ישב בסוכה בכל פעם שנכנסים אליה לאכולימברכים ל .100

 :זו, ורוצות לשבת בסוכה ולברך ממצווה רותנשים, הפטו .101

 להן לברך.  אסור"ע: )מנהג הספרדים( השו לדעת מרן              

 . לברךלהן  מותר(. האשכנזים"א:)מנהג מהר ולדעת              

 וכדו'(. המינים  4וכן הוא בכל מצות עשה שהזמן  גרמא )שופר,           

סעודת קבע גם בחג  לאכלמותר  ,מי שנמצא בדרך ורגיל לאכול את סעודותיו בדרך ולא בביתו .102

 הסוכות מחוץ לסוכה. 

סעודותיו  בסוכה  את לתכנן  לכתחילהלדרך צריך  יציאתולטיול בסוכות כיון שמתכנן את  היוצא  .103

 כתחילהל לצאת)כיון שיכול הוא גם שלא  המובא לעיל. דרכיםקא. ולא להסתמך על ההיתר של הולכי ודו

 לטיול(,

 

 

 חול המועד   הלכות 

 ארבעת המינים)קשירת( דיני איגוד 

 ביום הראשון של חול המועד נוטלים לראשונה את ארבעת המינים ולכן מברכים גם שהחיינו.  .104

ספרדים נוהגים להרבות )  יחד אגדםהדס ושתי ערבות ול פיענ הה זו יש לקחת לולב אחד שלשולמצו .105

 .בהדסים לנוי(

 )מנהג אשכנזים( בעלי הלולב.  דווקא אפשר לאגוד את ארבעת המינים בכל דבר אך יש הנוהגים לאוגדו

 בחג. זאת לעשות אגידה זו לפני החג כי יש פוסקים האוסרים לעשות צריך

 ס"מ מעל ההדסים והערבות. 8 -צריך להיות בולט בכ הלולבלכתחילה  .106

חזיק ביד מהאתרוג הלולב האגוד עם ההדסים והערבות, נוטל ביד ימין.  )והאיטר, בשמאל(.     ואת  את

 .בשעת הברכה ם יחדולהצמיד, )ואיטר, בימינו(.  שמאל 

 לעץ למטה וראשם למעלה(. החיבור ה כל ארבעת המינים צריכים להיות בדרך גידולם )מקוםוהמצו בשעת 

 שהברכה תהיה לפני קיום המצוה : ְכָדי .107

 מיישרים אותו כהלכה . הברכה חרמחזיקים את האתרוג הפוך ורק לא האשכנזים : מנהג            

 לוקחים את האתרוג לאחר הברכה. הספרדים : מנהג           

 

  האוסריםאסור לעשות מלאכה בחול המועד. יש האוסרים מדרבנן ויש  .108

  מהתורה. 



דבר האבד  זההרי  -הפסד גדול  שיגרםתופסד המלאכה או  -מלאכה שאם לא יעשנה בחול המועד  כל  .109

אז ולא  תעשנה –כך שכל העבודות שניתן לעשות לפני או אחרי החג  להתארגן ומותר. בכל מקרה חובה

 בחול המועד.

בחול המועד יש  לשאול את   לעבודה בכל בעיה בנוגע -מאחר והגדרת דבר האבד הינה עדינה ומורכבת 

 הרב.

 רבבע פורניויצ נטל)אם  המועדבחול    םציפורנייגזרו חכמים לא להסתפר, לא להתגלח ולא לטול  .110

 "ט וגדלו בחול המועד מותר(.וי

 החג. יש מתירים גילוח לכבוד  .111

 כגון, שורה ראשונה באלכסון(.)בחול המועד פרט למכתב רעים וכדו' שנכתב בשנוי  יםכותב אין 

 חובה לכבד את חול המועד במאכל, במשתה ובבגדי חג. .112

  ערבה להושענא רבה    

 .גם בערבה זו  שייכיםדיני הערבה לארבעת המינים  כל  .113

 נהגורבה.    ענאלהוש כשרה עליה  ונשאר רק עלה אחד )ערבה הפסולה לארבעת המינים(  רובאך אם נשרו 

   ענפי ערבה. 5)ע"פ הארי ז"ל( לקחת 

 

 (8.10.2020)  "אפרבה כ' בתשרי תש הושענא ליל

 לימודוללמוד תורה או סדר   בלילה ריםשל חול המועד )ליל הושענא רבה ( נוהגים להיות ע שישי בליל

 סדרי הלימוד יפורסמו בצמוד לחג בהתאם למצב הקורונה..  הדין  ימימיוחד ללילה זה שהוא סיום   

 

 (10.10.2020)  "אפתש יכב' בתשר -תורה    שמחת   
 בהתאם למצב הקורונה.יפורסמו לקראת החג התפילה וההקפות  סדרי  .114

 בגלל שדיני חגים אלו מסובכים, במיוחד בתקופת הקורונה ניתן לפנות לרב בכל שאלה  .115

 .בשמחה תענו. ו0522391763בטלפון: 

 

 שנה טובה שנה של בריאות ושמחה וחגים שמחים

 

 הרב המקומי –הרב משה ביגל 

 

 


