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  יוצרים לתמונות בשער זכויות 
  

 ויקיפדיה  Johann Werfringאתרוגים: 

  ויקיפדיה  DRosenbachהדסים: 

בוצעו   Lilach Daniel, Flickrראש השנה: 
  שינויים 

  ויקיפדיה  Zachi Evenorשופר: 

  

  להצלחת ולרפואת

  הי"ו אתי וגבי מדמוני 
  וילדיהם 

  הי"ותמיר ושגיא 
  ולעי"נ 

  ז"ל מדמוני   בן ג'זליחיא 

  ז"ל  לולוה וסאלם בת זיהרה
  ז"לזיהרה  בת ודפנה

  ת.נ.צ.ב.ה 

  

  :  להצלחת

  . יצ"ו  יעקב אברהם וחבצלת
  וילדיהם היקרים: 

  .יצ"ושחר רוני ועידו    וילדיהםשגית ו עדי 
  יצ"ו.וישי תמר רות הדסה  ילדיהםושני ו אוהד 

  ובנותיו: 

   .יצ"ו  ואורי  נועםרווה  וילדיהםניר ו מור, 
  יצ"ו  ואריאל יהלאליה וילדיהם  דניאל בעלההדר 

  יצ"ו   והילה אוריה נתיהםבו  הראל ובנםלירון  בעלהענבר 

  לע"נ:  
  סאלם,  בת שרהסאלם, בן  שלמה
  . סאלם בת שמעהסאלם,  בן סאלם

  

  להצלחת ולרפואת

    בת מרים שולמיתאמי מורתי 

  . תבורך מנשים
  .  ולהצלחת כל יוצאי חלציה לשלוחותיהם

  יהי"ר 

שתזכה לבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים  
אושר ושמחה. ולנחת ושמחה מכל יוצאי  

  חלציה. 
  ולברכה. וימלא ה' כל משאלות ליבה לטובה 

  לרפואת
  חממה ן ב יחיא, החממ בת שרה

  

  לעי"נ
  ז"ל יחיאבן   דן 

  ז"ל יחיא בן ניסים

  ז"ל סולטנה בת אינס

  ז"ל סנאי  בת רחל חיה

  ז"ל איזידור בן אמיל

  

    להצלחת 

כל התורמים והמסייעים להחזקת  
  הכולל ולהדפסת ולהפצת החוברות. 
יהי רצון שימלא הקב"ה כל משאלות 

ליבם בגשמיות וברוחניות לטובה  
ולברכה. ויזכו לבנים ובני בנים  

עוסקים בתורה ובמצוות ובכל אשר 
 יפנו ישכילו ויצליחו.  

  

   .משפחת צוברה לשלוחותיהלהצלחת 
   לרפואת:

  ת"מ  אברהםבת  ציונהאחותי 

  ת"מ  אברהםבת  שרהאחותי 

  נ"י אברהם  בן  רפאל יאח

  נ"י אברהם  בן  אליעזר אתילרפוו

  ולעילוי נשמת

  ז"ל ניסיםבן  אברהם מו"ר אבי

  ז"לאברהם בן  מנשה ואחי

  ל "ז יחיאבת  אורהאמי היקרה 

  ת.נ.צ.ב.ה 

  לרפואה שלימה:  
  נ"ירחל  בןמתני 

  . ת"מסלמה שולמית  בת שושנה  
  ת"מסלמה שולמית בת אתי 

  .ת"מסלמה שולמית בת הדס 
  . נ"י שמחה פרחה בן  יורם 

  .מ"תשמחה פרחה   תב תמר

  .ת"מ חנהבת הוד הודיה 

  

  

  לעילוי נשמת ידידי ומכובדי היקר 
  תלמיד חכם, ענו וצנוע 

  זצ"ל זכריה עצמי הרב 

  ת.נ.צ.ב.ה 

  

  ידידי היקר לעילוי נשמת 
  רחים ומוקיר רבנן 

  ז"ל דוד  יהודה בן  יחיא זכריה ר'

  מתומכיו הגדולים של הכולל 
  ת.נ.צ.ב.ה 
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 ב"פתש – מהלכות ומנהגי ראש השנה
  לשמח גלמודים ומעוטי יכולת צריךראש השנה הוא חג ראשון בסדרת חגים. 

  . בעין יפה על ידי אירוח בחגים או תרומה 
  התרת נדרים

 לומר 'בלי נדר'.  לזכור תמיד צריך   ,נדרים ו  ימנע משבועותלהצריך כל השנה א:  
מתירים נדרים  בערב ראש השנה  לכן    ה עלולים לגרום לעונשים קשים,שבועו  נדרב:  

    .שחרית אחרי הסליחות או אחרי תפלת  בבית הכנסת 
  . אצל רב מתירים  כזה , נדרים אותו זוכרש ע ולנדר יד  לא מועילההתרת נדרים זו ג: 
  ה. זל ים להיות שליח ים יכול  / האב בעלה, ' התרת נדרים'צריכות בנות  / : גם נשים ד 
  . עזרת הנשיםמ תרת נדרים בה בעצמן תשתתפנה: נשים לא נשואות ה
      , למעט בעל לאשתו ואבא לביתו. : אי אפשר לעשות שליח להתרת נדרים ו

  

 ערב ראש השנה 
   .(שו"ע ס"ד ילקו"י) במקווה בערב ראש השנה.   לוטבלו  נוהגים להסתפרהגברים א: 

    . בערב יום כיפור או /בבית העלמין בערב ראש השנה ו  ים בקרמב: 
הביקור  ג:   העלמין  מטרת  להבבית  בזכות היא  אותנו  שיושיע  לה'    , המתים   תפלל 

        .) 'דורש אל המתים'(  יםמנפטרישועה לבקש סור להתפלל עבורנו. א מתיםומבקשים מה
  

  הכנות בערב ראש השנה
  (תקכ"ט) בממתקים.  את הילדיםובמתנה משמחת את האישה א: מצווה לשמח 

 ב: מצווה לשמוח בחג באכילת בשר ובשתיית יין.  
צריך  נקראים 'סימנים'.    מאכלים אלוסימן טוב,  ל  מיוחדים  אכליםמ ג: אוכלים בליל החג  

 החג.   עוד לפני   םתולהכין א 
ותימנים   ספרדים  החג ד:  בערב  דלעת,  :  אוכלים  דבש,  תפוחים,  רימונים,  תמרים, 

  כרתי, סלק, דגים, רוביא, ראש כבש או ראש דג.  
 .תפוח בדבשיש שאוכלים כסימן טוב רק   ,זים יש כמה מנהגיםנ ה: לאשכ

   לתיאבון.  סעודת ליל חג לאכול כדי , ארוחת צהרים בערב החג  לאכולצריך להקדים :  ו
  

  הדלקת הנרות לחג
  . נר של יום טוב' להדליקא: מדליקים נרות סמוך לכניסת החג ומברכים '

 השני.   לילה  השל  שעות להעביר ממנו אש להדלקת נרות    26נר של  גם  : צריך להדליק  ב
   . יום טובשל  נר הדלקת על יש שנהגו שלא לברך כלל תימן  ב: ג
  'שהחיינו'.  כיםברמספרדים לא מברכים 'שהחיינו' בהדלקת נרות, והאשכנזים  רוב ה: ד 
   . , מפני שהוא מברך בקידוש לכל המנהגים  'שהחיינו'  ך ברימדליק נרות חג, לא  ש: גבר  ה
 : בהדלקת נרות של הלילה השני, צריך שיתקיימו כמה תנאים:  ו

  שמן.  נרות נרות חימום או מדליקים 

 ואסור להדליק  להדליק מצית, סור מאש דולקת. אנרות האת  מדליקים
 מותר להדליק גפרור מנר דולק. חיכוך בקופסה. גפרור על ידי 

 לבד שיכבה עד את הקיסם או הגפרור. מניחים אותו  ים כבמ אל  . 

 המברכות 'שהחיינו': כדאי שיפטרו בברכה זו בגד או פרי חדש  .  

 סעודות החג 
 גם פרי או בגד חדש.   של החג השני  'שהחיינו' ת בברכרצוי לפטור   :א
 (תקכ"ט)  'המוציא' על שתי חלות, כמו בשבת.  כים רמב: בכל סעודות החג ב

 'המוציא' גם בדבש, ויש הנוהגים כך עד אחרי שמחת תורה.  פרוסת  ם את  ילי: יש המטבג
  ).חוזר לא   (מי ששכח: מוסיפים 'יעלה ויבוא' בברכת המזון של סעודות החג.  ד 
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 בערב ראש השנה אכילת סימנים
  ואין להקפיד אם חסר אחד או יותר מהסימנים.  אינה חובה  'הסימנים'אכילת א:  
 אחרי ברכת 'המוציא', ויש הממתינים עד אחרי ברכת המזון.    'סימנים'ל וכרצוי לאב:  

אחרי 'המוציא', לא מברכים 'בורא פרי האדמה' ו 'שהכל' לפני אכילת    ם תוג: כשאוכלים א
 אבל מברכים 'בורא פרי העץ' על התמרים.    ).  'המוציא '(הם נפטרים בברכת הסימנים.  

   אומרים תפלה המתחילה במילים 'יהי רצון'. באכילת הסימנים ד: 
 .  טעימההאו אחרי    לפני הברכה או  . אומרים  'יהי רצון'  לאכילה  הברכהאין להפסיק בין  ה:  
  , אחריהם ברכה אחרונה   כים את הסימנים לפני או בתוך הסעודה, לא מבר  ים שאוכלכו:  

 ברכת המזון.  במפני שהם נפטרים 
 ז: יש נוהגים שלא לאכול דברים חמוצים בראש השנה.  

  . סוכע א ללש צריך להשתדל יותר מתמיד  ח: בראש השנה

  

  כללי
מי יחיה    :השנה הבאה  ראהאיך ת   קובעה'  בו    , עולםכל ה  לש  א: ראש השנה הוא יום דין

ומי ימות, מי יעני ומי יעשיר, מי יזכה לחיים שלווים ומי יתייסר ח"ו בייסורים ומחלות  
  .הנקבעו בראש השנה שעבר  בשנה החולפת. כל המאורעות שקרו ל"ע

  משפיעה על איכות השנה הבאה עלינו לטובה.  אמיתית : תשובה  ב
  שמר להילא לעבור עבירות ובמיוחד בראש השנה שהוא יום הדין ש  : צריך להקפיד מאד ג

    (לשון הרע, רכילות, שקר...) חטאי הלשון.  מבמיוחד 
  לזכות בדין. מאוד  יםמועיל  , תהילים ת איקרו דברי חול)  לדבר(לא    'תענית דיבור'ד: 

  

 תקיעת שופר
  .  א: חייבים בראש השנה לשמוע תקיעות שופר

  כל היום. את התקיעות במשך לשמוע אפשר  תקיעות.  30לפחות  צריך לשמוע  ב:
  השלים . מי ששמע רק חלק מהתקיעות, יכול לתקיעות ברצף   30ם לשמוע  : לא חייביג

  את התקיעות שעדיין לא שמע.  היום במשך 

נוהגים לתקוע  ד  כדי  .  תקיעות  71תקיעות, מנהג חלק מק"ק תימן לתקוע רק    101: 
  (תשר"ת תש"ת תר"ת שלש פעמים). .קולות  30לצאת ידי חובה מספיק לשמוע 

  לצאת ידי חובה בתקיעות אלו. יכול , ברחוב תקיעות מבית כנסתשומע : מי שה
  לצאת.      התכוון , לא יוצא ידי חובה גם אם בית פרטימ שומע תקיעות  מי ש: ו

  

 ?שופר תקיעתפטור ממצות מי 
  פטור ממצוות שופר.  ם הוא מדבר, אגם  )באמצעות מכשיריםלא גם (מי שלא שומע : א

  לשמוע תקיעות.  ומחמירות על עצמן , תקיעת שופרמ פטורות נשים ב: 
  תפלה.  ל  תקיעות לנשים שלא יכלו להגיע 30 אחרי התפלה נוהגים לתקוע : ג
  . כל המצוותל: צריך לחנך ילדים קטנים למצווה זו כמו ד 
לא יכולים להיות  שילדים קטנים מידי    -לתפלה ולתקיעות    -  : אין להביא לבית הכנסתה

  . / מתפללות  ומפריעים לציבור המתפללים  בשקט
   

 מי יכול לשמש תוקע?
  חובה. ע ולהוציא אחרים ידי ורק מי שחייב לשמוע תקיעות יכול לתקא:  

  . ידי חובה להוציא אחרים כדי לתקוע  , יכול ת ויצא ידי חובהותקיעשמע כבר ב: מי ש
מע גם באמצעות מכשירי שמיעה, פטור ממצוות שופר ולא יכול לשמש  ו: חרש שלא ש ג

  המצוות.  כל   שאר דבר וחייב ביכול לתוקע גם אם הוא בעל 
  לתקוע תקיעות כשרות. התקיעות כדי הלכות דעת את לצריך בעל תוקע  ד: 

     אם התקיעות כשרות.   קופסי ואת סדר התקיעות  לתוקע יקריא   מורה הוראהשרצוי ה:  
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 הנהגות  החג
מי שישן בראש  'כתוב בירושלמי:    שינה בשעות היום של החג היא אינה סימן טובא:  

    .' השנה ישן מזלו
  לישון אחרי חצות היום. בכל מקרה אין לאבד זמן בשיחות ודברים בטלים.  ניתן ב: 

לקרוא בכל יום של החג ספר תהילים שלם, ויש הקוראים אותו פעמיים. מי    מומלץ :  ג
 (רצוי לשתף את בני הבית).    שלא יכול לקרא ספר שלם לבד, יקרא תהילים מחולק בקבוצה.  

  

 הכנה מחג ראשון לשני
ביום הראשון של החג  א לעשות  אסור  ליום השני  יאהפעולות שמטרתן  :    אין   :הכנה 

  .  חגהיום השני של לצורך הוכדו'  לערוך שולחןלהדיח כלים, 
  ראשון.  החג השל  השקיעהשני רק אחרי לילה שולחן לאת ה כיםרו ע: ב
  שני. הלצורך החג בצהרים הראשון חג מותר לקרר שתייה ב : ג
  שני. ה החג בליל להקל על החימום שלו  ראשון, כדי  חג  בקפוא אוכל  פשיר : מותר להד 
 שני.  יום ראשון לקריאה של חג ה: אסור לגלול את ספר התורה אחרי הקריאה בה

  

 תשליך
  לומר תפילת 'תשליך'.  הולכים למקום ריכוז מים ראשון,   חגא: אחרי מנחה של 

זו  ב 'תשליך'  : תפלה  את  בגלל    -נקראת  בה  ים  : הפסוקשיש  במצולות  כל    'ותשליך 
  . 'תשליך'תימן לא נוהגים לעשות חלק מק"ק ...'.  חטאתם

  

 מוצאי החג
  א: בערבית של מוצאי החג מוסיפים 'אתה חוננתנו', ומבדילים אחרי התפלה על היין. 

  'המבדיל בין קודש לחול'.  -: 'בורא פרי הגפן' ובהבדלה מברכים רק שתי ברכות ב: 
  

 ום גדליהצ
 למה צמים?

    .'צום גדליה'ג' תשרי חל   חמישיא: ביום  
  מעט   את  יגנההלראשון מינה נבוכדנצר את גדליה בן אחיקם  מקדש  אחרי חורבן בית  ב:  

    . שנשארו היהודים
ושנאהג:   קנאה  את  רצח    , בגלל  המלוכה  מזרע  שהיה  נתניה  בן  בן  ישמעאל  גדליה 

  .  ההתיישבות היהודית בארץ כך נסתם הגולל על   .ראש השנהיום  באחיקם 
    מקנאה.  תחכמים קבעו צום כדי לעורר לתשובה על העברות החמורות שנגרמו :ד 
  לג' בתשרי. הצום נקבע  ,ראש השנהצמים בלא מפני ש: ה
 מגיל בר/בת מצווה חייב לצום למעט רשימת המפורטים הבאה:   ים בריאה: כל ו

  

 הפטורים מהצום

 (גם כשאין חשש לפיקוח נפש). .חולה על פי הוראת רופא   

   .זקנים תשושים שהצום גורם להם צער גדול 

  .אחרי לידה שאינן מניקות שמחמירותנשים ישנן (נשים בהריון ונשים מניקות(.   

   .ילדים לפני גיל בר/בת מצווה 
  

  : הריון פוטר מהצום רק מחודש שלישי.  א
   .חודש שלישי שסובלת מבחילות והקאות פטורה מהצוםהרה עד אישה : ב
  בצער הציבור.  פותהשתת כמהצום לא יאכלו מעדנים : הפטורים ג
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 הצום הלכותמ

 .) 19:16(  עד צאת הכוכבים ) 5:07(א: אסור לאכול ולשתות מעלות השחר 
זאת  רק אם מתנים  לאכול לפני עלות השחר    אפשרשינה נחשבת כתחילת הצום  ב:  

. מי  ) עד עלות השחר  את הצוםים  מקבל לא  ש  רים מאושעון מעורר, או    ניםכוו מאוכל/    ניםכימ(מראש.  
 , לא יכול לאכול.  שהתעורר במקרה

יש מחמירים שלא  אך  (לא נוהגים בצום זה עינויים נוספים,  .  יהושת  ה לירק אכ  ים אסורזה    ג: בצום 

 להתקלח).  

  שתמש י  , שחייב לצחצח שיניים  אסטניס אין לשטוף את הפה ולצחצח שיניים בצום.   ד:
 קטנה, ויזהר שלא לבלוע. מים בכמות 

  

 מהלכות יום כיפור
 תשובה 

 (ר"ה י"ח).   .  התשובה בעשרת ימי תשובה מתקבלת מיד א: 

  (כעס גאוה...) המידות.    ורפיוש(שמירת שבת תפילין...)  המעשים    יפור שבאה לידי ביטוי ב  תשובהב:  

לבקש סליחה ממי    ,חשוב במיוחד לשוב בעברות שבין אדם לחברו ג: בערב יום כיפור  
.  חד שלא לצער אף א התאמץ  ול  ילדים..) (הורים, אשה,  במיוחד מהקרובים  שפגענו בהם  

   (תר"ו א' ומ"ב שם).
 לפני שמבקש סליחה. את הגנבה/ הנזק שלם יישיב / ד: מי שגנב או הזיק, 

  .  מידה כנגד מידהינהגו אתו בשמים   ,לות ובשמחהבקאחרים  לסולח ה: מי ש
  , אם לא סלח בפעם ראשונה  . תפייס שהנפגע י  עד   , גם כשזה כרוך במאמץ  - צריך לפייס  ו:  

 בחברים.  לצורך כך עמיים נוספות, ולהיעזר צריך לנסות פ
  ו וא רב פייס אותו, אלא אם כן ההמשיך ול, לא חייבים ל זאת ז: מי שלא התפייס למרות  

  של הפוגע. 
א  ח:  ויפה שכל  יום    חד מנהג טוב  ליל  יאמר את הנוסח הבא לפני תפלת ערבית של 

  הכיפורים:  
"ריבונו של עולם הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי בין איש  
בין אישה בין קטן ובין גדול, בין שחטא לי בממוני, בין שחטא לי בגופי, בין  

ל זה בין  שחטא בכבודי בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בגלגו 
בגלגולים אחרים לכל בר ישראל והריני מוחל לו מחילה שלימה מעתה ועד  

 עולם".    
  

 מנהג  הכפרות 
 נוהגים לשחוט כפרות. תרנגול לזכר, ותרנגולת לנקבה.   ) רביעי(יום  א: בערב יום כיפור 

 ₪.  25סכום הכפרות לנפש הוא כ  , כפרות עם כסף במקום עם עופות  יםש ועהיום ב: 
    איך עושים זאת? 

הסיבוב:   כדי  תוך  ואומרים  הראש,  מעל  הכסף  את  "זה  מסובבים 
חליפתי/ך זה תמורתי/ך זה כפרתי/ך, זה הכסף ילך לצדקה ואני/ואת  

(מומלץ להעביר את כספי פדיון הכפרות לכולל 'ברכת  אכנס לחיים טובים ולשלום".   

 . 029919288:  פקסד.נ. שמשון או לתאם ב  86משה' לכתובת: מושב נחם 
  

  ערב יום כיפור
  כדאי להקפיד שלא תהיה חציצה ( ובמיוחד החזנים ובעלי התפלה.  טובלים במקווההגברים א: 

   ).בטבילה

    וה.ומלקות בערב יום כיפור אחרי הטבילה במק 39ב: יש נוהגים ללקות 
 מהצום). (גם מי שפטור  ואסור לצום בו.  בערב יום כיפור,מצווה להרבות באכילה : ג
 נוהגים ללבוש רק בגדים לבנים.  ה: לובשים בגדים נאים ונקיים ביום כיפור ויש  ד 
 



  7

  
  

  סעודה המפסקת

 .  להיבתפ סעודה מפסקת, ואומרים וידוי לפני א: מתפללים מנחה 
מי שהקדים לאכול  גם , שעון קיץ. 09:81ב: צריך לסיים את סעודה המפסקת עד שעה 

 סעודה מפסקת רשאי להמשיך לאכול עד שעה זו.  
 ג: לא אוכלים בסעודה המפסקת ביצים ומאכלי חלב.   

 

  כיפורהדלקת נרות בערב יום 

(תר"י סעי' א' ב' ומ"ב ס"ק ז', בא"ח,  .  'כיפור'להדליק נר של יום  א: מדליקים נרות ומברכים  

 , יש נוהגים שלא להדליק נרות בערב יום כיפור.  קצשו"ע, ילקו"י)
בברכה שמברכים בבית  שיוצאות  , ויש  (בא"ח)מברכות "שהחיינו" בהדלקת נרות    נשים ב:  

   . (בא"ח, יחו"ד)את נעלי העור לפני ההדלקה.  צנהחלותהכנסת. המברכות 
   . (תר"י ס"ד)נרות נשמה לעילוי נשמת הורים שנפטרו.  כיפור בערב יום   יםדליקמג: 

 .  מדליקים נר נשמה נוסף להבדלה של מוצאי יום כיפור ד: 
 

 כללי: - כיפורדברים האסורים ביום 
 (תרי"א ס"ב).  . כיפורא: כל המלאכות האסורות בשבת אסורות גם ביום 

לאכול, לשתות, לרחוץ את הגוף או חלקים ממנו,  גם:  יום כיפור  בב: בנוסף לכך, אסור  
 , לנעול נעלי עור ותשמיש המיטה.  (למרוח קרמים או שמנים קוסמטיים)לסוך 

 אותם.    וךולס חוץ ר אין לג: גם קטנים הפטורים מהצום לא נועלים נעלי עור, ו 
  

  ביום כיפור איסור רחיצה
    .להתקלח א: אסור 

 (תרי"ג ס"א).  .  לשטוף רק את מקום הלכלוך מותר  , לכלךכל מקום שהתמותר לשטוף ב: 

  נוטלים רק את האצבעות.   -: אחרי שנת לילה ואחרי שירותים  ג
 . מהנטילה  מנקים רק את העיניים עם אצבעות לחות קצת   – לא שוטפים פנים  בבוקר  :  ד 
היד  ה כל  את  נוטלים  לדוכן  העולים  כוהנים  את האצבעות   (ילקו"י) :  רק  שנוטלים    . ויש 

 (כה"ח).  

   .(תרי"ג ס"ד) . כיפור : אסור לצחצח שיניים ביום ו

 (שם סי"א י"ב).  , לא גברים ולא נשים.  כיפור : לא טובלים במקווה ביום ז

 לצורך מי שפטור מהצום.   (פירות וירקות...): מותר לשטוף אוכל ח
  לשטוף חלקים מהגוף כשיש בכך צורך רפואי.   ם רשאיויולדת  : חולה ט
מפני  כמו בכל השנה, ונוטל מים אחרונים : חולה שאוכל לחם, נוטל ידיים לסעודה  י

  שנטילה זו אינה רחיצה לתענוג.  
  

   ביום כיפור איסור נעילת הסנדל ותשמיש המטה
  , נועלים נעלי בד או גומי. נעלי עורלנעול א: אסור 

 ב: חיילים בפעילות מבצעית רשאים לנעול נעלי עור.  
ויניח אותם במקום   ג: מי שהגיע לתפלה בנעלי עור, יחלוץ אותם מחוץ לבית הכנסת 

 .  עד סיום התפלה  מוסתר
(שו"ת יביע אומר ח"ט חלק אורח חיים  מברכים גם את ברכת 'שעשה לי כל צרכי' ד: בברכות השחר  

 (כה"ח תרי"ג אות י').  . יהמדלגים עלויש ה סימן ח).

 (תרט"ו ס"א).  אסור בתשמיש המיטה, ונוהגים בו כל ההרחקות של נדה.   כיפורה: יום 
  

  כיפורצום של ילדים ביום 
  בהדרגה באופן הבא: גם לפני גיל בר/ת מצווה לצום כים צרי ילדים    א:
 (סי' תרט"ז ס"א).  לצום אפילו חלק מהצום. להם אין לאפשר  9לפני גיל ב: 

 (שם ס"ב)  .   לפי יכולתם, צמים חלק מהצום 11ועד גיל    9: מגיל ג



  8

  
  
  

שנים והם בריאים ומסוגלים לצום, צמים את כל הצום. אלו    11: ילדים שמלאו להם  ד 
 (שם)  שלא יכולים יצומו רק עד חצי היום, ואין הבדל בזה בין בנים לבנות. 

 : בנים מגיל שלש עשרה, ובנות מגיל שתים עשרה חייבים לצום את כל הצום.  ה
  

 נשים בהריון ונשים מניקות ביום כיפור 
 א: נשים בהריון ונשים מניקות חייבות לצום.  

להשתמש   יכולה  ולא  בחלב  מחסור  לה  שיש  מניקה  או  הריון,  סיבוכי  עם  נשים  ב: 
 (צריך להגיע לרב עם חוות הדעת של הרופא).  בתחליפים, ישאלו רב איך לנהוג בצום.  

 באופן הבא:   ד נשים הרות או מניקות)(במיוחג: רצוי להתארגן נכון לצום  
 (כל חצי שעה כוס, לא בבת אחת!)  ליטר נוזלים  4-5לפני הצום  ים תוש 

 בצום מפעילות מאומצת.   ים נענמ  

 (רצוי בחדר ממוזג)במשך הצום במקום קריר.  ים הוש.   
שכב במיטה כל היום ולצום את כל הצום,  מאשר לצאת  חולה ל עדיף ל

 . יאלץ לאכול בצום כתוצאה מכך  הכנסת ולהתפלל במניין בבית  
  

  כיפוריולדת ביום 
 שעות אחרי הלידה.     72פטורה מהצום שהפילה ל"ע)  מי (או א: יולדת  

  לידה גם אם עדיין לא ילדה בפועל.  הב: יולדת נקראת מרגע תחילת 
   והרופא לא אוסר. מאפשר מצב הבריאותי הכש,  צריך לצום   שעות 72  אחרי: ג
רפואית    ה כמו כולם, אלא אם כן יש לה בעי  מה צהיולדת     -: אחרי שבעה ימים מהלידה  ד 

    .(תרי"ז ס"א) הרופא אוסר עליה לצום. ש
 

  חולה ביום כיפור
  מספק סכנה.   כמות שתוציא אותו פטור מהצום ויאכל  ו עבורכן  וסמא: חולה שהצום 

  אין לו חולי פנימי.  כשפטור מהצום גם   , חלש והצום מסכן את חייו שגופו ב: זקן מופלג 
ואם צם וסיכן את עצמו נאמר עליו:    . ולצוםלהחמיר  ו  עבורכן  וחולה שהצום מסל  אסור :  ג

   .(תרי"ח סעי' א' ומ"ב שם ס"ק ה') "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". 

   . . (שם) מסוכןאומר שזה לא  רופא  כשם  רשאי לאכול ג ,  צום לו  ל כן  ו מסש  מרגיש : חולה שד 
,  למנוע מצב של סכנה החולה צריך לאכול כמות גדולה של אוכל כדי  במקרים בהם  :  ה

    . (שם ס"ח). אכל כרגילי

  .  'על נטילת ידיים'לברך ליטול ידיים ו, צריך דקות) 10גרם בתוך  56(: חולה שאוכל רגיל  ו
  .  )גם כשיום כיפור חל בשבת (  . על היין לפני האוכל   לא צריך לקדשצום  אוכל ב: חולה ש ז
 

 ושותה תרופות בצום שאוכל לשיעורין חולה
  ' לשיעורין'  ים כלואאלו    ים חול  . לאכול כמות גדולה בבת אחת  יםלא חייב רוב החולים  :  א

 כמו שיתבאר בהמשך.  של מזון כמות קטנה אוכל בכל כמה דקות כלומר  –
רופא אם מותר לו לצום, ואיך לנהוג בנטילת התרופות, ועם  ישאל  : מי שנוטל תרופות  ב

  תשובת הרופא יפנה לרב.  
  (ילקו"י), יכול לעלות לספר תורה גם בתפלת מנחה. לשיעורין: חולה שאכל ג

  (ילקו"י). כיפורלהיות שליח צבור ביום , רשאי מים מעט עם  ה תרופ הותששמי : ד 
  

   לשיעורין אופן האכלת חולה
  . דלהלן , וינהגו ככמות גדולה בבת אחת ולשתות  לאכול   יםלא חייב רוב החולים א:  
  ,צריך להכין מראש בערב יום כיפור) עם הממרח, (גרם   30-פרוסה במשקל של עד   ויאכלב: 

 (תרי"ח ס"ז).  .  יעבור חשש הסכנהפרוסה נוספת כנ"ל עד ש ו דקות, ויאכל 10נו ימתי

  ללא ברכה.    כרגיל אךנוטלים ידיים : באכילה כזו ג
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ים  כיפור "יעלה ויבא... ביום ה החולה: מוסיף ברכת המזון אחרי אכילה ביום כיפור בד: 
    (תרי"ח י'). הזה ביום סליחת העוון הזה". 

 : 'וזכרנו לטובה ביום הכיפורים הזה...'  החולה ברכה מעין שלש ביום כיפור מוסיף בה: 
  

  לשיעורין אופן השקיית החולה
שוב כמות של    יםושות  , דקות  5לפחות    נים גרם, ממתי  40  -כמות קטנה מ    יםשות א:  

גרם   40מערב החג   מדוד לצריך (  . שתמנע ספק סכנה את הכמות  יםתוש ש עד גרם,  40עד 

  ). יכול למדוד גם בחג   ,מי שלא מדד מערב חג . משקה

 יה.   יבין אכילה לשתאין צורך להמתין ב: 
  

 מוצאי יום כיפור
  . :1919א: הצום נגמר בשעה 

 מוסיפים "אתה חוננתנו".   כיפור : בערבית של מוצאי ב
 .  מברכים על הבשמים   ולא  : מבדילים על יין, ג
 .   כיפור על נר שדלק מערב יום רק : מברכים 'בורא מאורי האש'  ד 
 : נוהגים לברך ברכת הלבנה במוצאי יום כיפור, רצוי לטעום לפני ברכת הלבנה.   ה
 . יום כיפור  : נוהגים להתחיל בבניית הסוכה מיד אחרי צוםו
 

 סוכות לקראת חג 
    . ארבעת המינים ש  ו כ לרוסוכה,    כיןצריך להעוד לפני החג  חג סוכות משופע במצוות.  א:  
ארבעת המינים הם: אתרוג, לולב, שלשה הדסים ושתי ערבות. צריך להקפיד על  ב:  

 דרישות ההלכה גם בבניית הסוכה וגם בקניית ארבעת המינים.  
  

 כללי –בניית הסוכה 
 מיקום הסוכה

א: צריך למקם את הסוכה במקום נוח. אין לבנות את הסוכה במקום שיש צער לשבת  
 ריח רע, יתושים/זבובים, קר מאוד או חם מאוד.     כמו בה

 ב: אין לבנות סוכה בשטח ציבורי ללא רשות, כנ"ל בשטח של בנין משותף.  
כל סוג של גג. אין לבנות סוכה מתחת לענפי    מעל הסכך ג: אין לבנות סוכה במקום שיש  

 עץ או מתחת למרפסת גם אם היא מאוד גבוהה.  
 ד: חוטי כביסה, חשמל או טלפון שעוברים על הסכך לא פוסלים את הסוכה.  

  

 בניית הסוכה ומידותיה 
  . אבל אפשר גם לבנות אותה על ידי פועלים.  הסוכאת ה ותבנלב: מצוה 

 ג: רצוי לשתף את בני הבית בבניית הסוכה.  
  ס"מ. אפשר לבנות גם סוכה גדולה מאוד.    56*56הגודל המינימאלי של הסוכה הוא   :  ד 
  מטר.   9.6לי של הסכך מרצפת הסוכה לא יעלה על א: הגובה המקסימה
  

 דפנות הסוכה
 וסכך כשר.  קיר, בנוסף לעמודי המסגרת) דופן =  (לפחות שלש דפנות  לסוכה צריך שיהיו א: 

 .  דפנות כולים להיותי א ל. לכן סדינים ותלהיות יציב ותצריכ (קירות) דפנותב: ה
 .   עד לסכך להגיע  ות לא חייבהדפנות  (רצוי מטר). ס"מ  80 - גובה הדפנות לא יפחת מ ג: 
חייב  ןפוהד ד:   אטומ  תלא  מ.  הלהיות  קטן  המוטות  בין  יכול    24סורג שהמרחק  ס"מ 

  לשמש דופן. 
ס"מ,    100  -  80בקרשים או חוטים מתוחים חזק עד גובה של  גם  אפשר להשתמש  ה:  

 ס"מ.    24כשהמרחק בין הרצפה לראשון ובין אחד לשני לא יעלה על 
 הנ"ל יכולים להיות מאוזנים או אנכיים.   החוטים /: הקרשים ו
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  , ס"מ)   24  - (פחות מס"מ או סורג שהמוטות שלו צפופים    100  -  80: קיר מרפסת גבוה  ז

  יכולים לשמש דופן לסוכה הצמודה אליהם. 
 : כשקונים סוכה חדשה צריך לוודא מראש שיש בה דפנות כשרים על פי ההלכה.  ח
  

 הסכך
 א: אין להניח את הסכך על הסוכה לפני שמתקינים דפנות.  

 .  מותקנים כבר   הקירות כשלהניחו שוב  להגביהו וב: הונח הסכך לפני הדפנות, צריך 
 ג: אין להניח את הסכך על מתכת. מניחים אותו על מוטות עץ.   

 ד: הסוכה כשרה גם כשהסכך מונח על תקרה משופעת.  
 ס"מ עלול לפסול את הסוכה.   32ברוחב של יותר מ (קורת בטון, רעפים...) : סכך פסול  ה
סכך זה לא  למרות ש   .מטר   1.9: מותר שיהיה סכך פסול בין דופן הסוכה לסכך, עד  ו

   מקום הסכך הפסול אינו חלק מהסוכה. פוסל את הסוכה,  
 ס"מ מהסכך.   32: הקישוטים שבתקרת הסוכה לא ישתלשלו למטה מ ז
: צריך שהצל של הסכך יהיה יותר מהשמש שעוברת דרכו. וצריך שלא יהיה צפוף מידי  ח

 כדי שאפשר יהיה לראות דרכו כוכבים גדולים.  
 ס"מ.    24*24: צריך להקפיד שלא יהיה בתקרת הסוכה שטח פנוי ללא סכך בגודל של  ט
  

 סכך טרי
א: עדיף להשתמש בסכך טרי, אין לקטוף סכך ללא רשות, ואין לקנות סכך ממי שחשוד  

 .  שקטף אותו ללא רשות 
 ב: אין לקטוף סכך מגינות ציבוריות ללא אישור הרשות המקומית.  

  רצוי לקצוץ אותם על ידי גוי. .  )כשאין ברירה(   : ניתן להשתמש לסכך גם בענפים של עצי פריג
  

 כללי
  .  לכך  הצרוסכך רק אם ילמחצלת יכולה לשמש אין לקנות סכך לנצח ללא הכשר. א:  

הסכך.   בהנחת  לנהוג  איך  רב  עם  להתייעץ  צריך  פרגולה,  בתוך  סוכה  כשעושים  ב: 
 ולהניח עליהם סכך כשר.    (פלפונים) במקרים מסוימים צריך לדלל את הנסרים שבגג  

להיות   צריכים  והסוכה  המינים  ארבעת  ומהודרים.  ג:  יפים  ובנוסף,  לברכה,  כשרים 
    . נוהגים לקשט וליפות את הסוכה

 

 'ארבעת המינים'הלכות 
 (כולל ילדים שיודעים לנענע לולב).  ארבעת המינים. סט אישי של  צריך להיות  ד חא: לכל א

  ב: ארבעת המינים הם: אתרוג, לולב, שלשה הדסים, ושתי ערבות.  
  ג: ארבעת המינים צריכים להיות כשרים על פי כללי ההלכה. 

  ש מורה הוראה שיאשר את כשרותם. שי ד: כדאי לקנות את ארבעת המינים במקום 
אישור  ה: אפשר לקנות ארבעת המינים שנבדקו על ידי מורה הוראה לפני שנארזו כשיש  

  של גוף כשרות על המוצרים. 
 .  )מצבו משתנה מזמן הבדיקה( . בקופסה עם הכשרגם כשהוא ו: כדאי לבדוק אתרוג 

  

 ארבעת המינים בשמיטה
. (רצוי לקנות  לא קדוש בקדושת שביעיתא: אתרוג שנקטף לפני ראש השנה תשפ"ב 

  אתרוג כזה). 

    . ראש השנה תשפ"בב: צריך לנהוג קדושת שביעית באתרוג שנקטף אחרי  
לסוכות תשפ"ב גם אם   פו שנקטות בערבים והדסבלולב בג: אין קדושת שביעית  

  אחרי ראש השנה.   פונקט
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  לולב
   32  -ס"מ, ואורך השדרה יהיה לפחות  8צריך לבלוט מעל ההדס והערבה לפחות  

 (רצוי לקנות לפחות באורך כפול מזה).  ס"מ. 

 אם    למטה.  לאשמאל ולא לצד ימין,  א ל השדרה צריכה להיות ישרה, לא עקומה ל
 מהדרים שיהיה ישר לגמרי.  אך  , שדרה פונה למעלה הלולב כשר ה

   העלים צריכים להיות שלמים ולא מפוצלים. מהדרים שהעלים שוכבים זה על גבי זה
 ונראים כגוף אחד ולא פרודים.  

  .(קורא) מהדרים שיסתיים בעלה אחד כפול, ודבוק לעלים שלידו בקליפה אדומה .   
  

  הדס
  שני אם ( שלשה עלים יוצאים באותו גובה.  - 'משולש'צריך להיות של ההדס רוב ארכו  

   . אינו משולש)ההדס  – ים בגובה אחד והשלישי גבוה או נמוך מהם על

  .רצוי שיהיה משולש לכל האורך 
  ס"מ.   30ס"מ, ורצוי שיהיה באורך של  24אורכו: לפחות 
   .נשרו עלים ונשארו שנים מתוך שלשה כשר. רצוי שיהיו בו כל העלים 
  והעלים שלמים ולא קטומים, העלים: בינוניים כגודל ציפורן אגודל,    הקנים ש:  מהדרים

 זקופים מכסים את הגבעול עד שורשי העלים שעליהם. 
  

  ערבה
   .קנה אדום 
   .לא פגום כמו מסור העלה צר וארוך וראש העלה חלק)( .   
  והעלים לחים ויפים.  , שלא נשר ממנה אפילו עלה אחד  :מהדרים 
  

  אתרוג
 ערלה.  יהיה מורכב, ולא יהיה לא צריך ש 
  חיסרון או תולעים.    ,ללא חורים 
   .שיהיה נקי וללא שינויי צבע. צלקות מעלי העץ לא פוסלות אבל מורידות מהיופי 
  לא חלקה כלימון. העוקץ: שקוע קצת ונכנס לבשר האתרוג.  וקליפתו: עם שקעים  
  למטה ליד העוקץ והולך וצר לכיוון הפיטם.  צורתו: כמגדל, רחב 
  .פוסק(כדאי להראות את האתרוג להפיטם ישר ומול העוקץ שלמטה (.   
  

 קשירת הלולב
  א: קושרים את הלולב עם הערבות וההדסים, יש מהדרים לעשות זאת בסוכה. 

(שנפתח במשיכת   בערב חג. מי ששכח, יקשור בחג בקשר עניבה.  ם תוב: צריך לקשור א

  חוט אחד)
  

 נטילת ד' המינים
  של הבעל.  המינים 4יטול א: נשים פטורות מסוכה וארבעת המינים, ויש מחמירות ל

לא   ספרדיות "על נטילת לולב". כותברמהמינים לשם מצוה,   4הנוטלות   אשכנזיות  ב:
  'על נטילת לולב'.   תברכנה

  : צריך לברך וליטול את ארבעת המינים בעמידה.ג
  : חולה שקשה לו לעמוד יכול ליטול את ארבעת המינים בישיבה. ד 
  נים בישיבה, יצא ידי חובה גם אם הוא בריא. י: מי שנטל את ארבעת המה

   

 ישיבה בסוכה
ויכולות להחמירמצוות  א: נשים פטורות מ היושבות    נשים אשכנזיות .  על עצמן   סוכה, 

   . תברכנהספרדיות לא    "לישב בסוכה",כות ברמבסוכה לשם מצוה, 
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 .  לחם/חלהב: בליל סוכות חייבים לאכול בסוכה 

 בליל החג בסוכה של חבר או שכן.   חלה/ג: מי שאין לו סוכה, יאכל לחם 
לא לאכול    יםדרהיש מ ,  לסוכה  מחוץ   עוגיותעוגות/חוץ מלחם ו  כל אוכללאכול  מותר  ד:  

 כלום מחוץ לסוכה.  

סעודות מברכים 'לישב  שאר הה: בסעודות שיש קידוש מברכים 'לישב בסוכה' בקידוש, ב
  (ילקו"י) 'לישב בסוכה' לפני ברכת המוציא.    כים ברהמברכת 'המוציא'. יש    אחרי בסוכה'  

 ו: מנהג תימן לברך כל פעם שנכנסים לסוכה גם כשלא אוכלים.  
  פרדים לברך 'לישב בסוכה' רק במקרים הבאים: ז: מנהג הס

  גפרורים קופסאות  שתי  של  בגודל (  – 'כביצה'  כשאוכלים בסוכה לחם ( . 
   קופסאות גפרורים.    8-גודל של כ( 'ארבע ביצים'  כשאוכלים עוגות ועוגיות בגודל של

 .  ') המוציא'  + כיםרמב ידיים ו ים טלנועוגה בכמות כזו   על 

  קופסאות גפרורים.  8  -בכמות השווה ל  כשאוכלים תבשיל מקמח  
  לסוכה.  מחוץ : באמצע הסעודה, אסור לטעום שום דבר גם לא מים, ח
  צריך לחזור ולברך ברכת המזון.  , סוכותחג  ליל : מי ששכח לומר 'יעלה ויבא' בט

   

 מלאכות בחג
  חג חל ביום חולהכש 

העברת חפצים ממקום למקום  בחג, למעט  גם  המלאכות שאסורות בשבת אסורות  א:  
 שהותרו בחג לצורך אוכל נפש.  ללא עירוב והעברה מאש לאש 

למרות שהן    : קצירה, טחינה, בצירה, סחיטת פירות וצידת בעלי חיים אסורות בחגב
 .  מלאכות הנעשות לצורך אוכל נפש

   . 'תרומות ומעשרות': אסור להפריש בחג ג
עצמות ד  בחג  לטלטל  אסור  לספרדים  אוכל    ,:  דברים  ה שיירי  בהמה,  למאכל  ראויים 

למכירה.   המיועדים  מזון  מוצרי  או  המיועדת  לכןמאוסים  בצלחת  להניח  צריך   :
 לפסולת, פרי או דבר אחר המותר בטלטול לפני שמשליכים בה פסולת.   

אשכנזים: לא מתקלחים    ,דוד שמשמלהתקלח במים חמים  בחג  : לספרדים: מותר  ה
 .   בשבת ובחג כלל

  

 הבערת אש בחג
אסור להדליק  .  כשמעבירים אש מאש דולקתרק  א: מותר להדליק בחג נר, גז או סיגריה,  

להדליק מצית, נורת חשמל או כל  אסור  בחג גפרור על ידי חיכוך בדופן הקופסה, ו
   . מכשיר חשמלי

המצת  את  נתק  ל  לפני החגמהחשמל    םתו נתק אצריך לבחג בכיריים של גז,    בשימוש :  ב
  .החשמלי

 : מותר להדליק נר או גפרור מנר דולק. מדליקים נר נשמה מערב החג לצורך זה.   ג
 : אסור להניע או להסיע רכב בחג.  ד 
סיגריה. ישנו מכשיר המכבה את הגז באופן   לכן אסור לכבות  , : אסור לכבות אש בחגה

(שמו 'חגז', המכשיר שימושי כל ימות  תר. צריך להפעיל אותו לפי ההוראות המצורפות.  מו

   השנה).
אבל  כשאין להבה נמוכה דולקת.  , ורק  כדי שהאוכל לא יישרףרק  : מותר להנמיך אש  ו

 אסור להנמיך אש כדי לחסוך גז. 
  

 אפיה בחג
אפשר לאפות  .  )(אלא אם כן יפעל אוטומטית על ידי שעון שבת  א: אסור להפעיל בחג תנור חשמלי
  כשמדליקים אותם באופן המותר בחג. (טבון) בחג בסיר פלא, או בתנור עצים 

 ב: צריך לנפות את הקמח המיועד לאפיה מערב החג.  
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ג: אסור להפריש חלה בחג על מאפה שנאפה מערב החג. אבל צריך להפריש חלה  
  (את החלה שורפים רק במוצאי החג). מבצק שנעשה בחג. 

  

 הושענא רבא
לימוד מיוחד. יש נוהגים ללמוד  )  ישנ ליל יום  השנה הוא חל ב(א: נוהגים ללמוד בליל הושענא רבא  

  בסוכה. הלומדים בבית הכנסת יקפידו לא להרדם בזמן הלימוד.  
  ברכה. ללאב: אחרי עלות השחר צריך ליטול ידים שלש פעמים לסירוגין 

  בתפלת שחרית מקיפים את התיבה שבע פעמים, ואחרי התפלה חובטים ערבות. ג: 
ם מקרא ואחד תרגום,  ישני  'וזאת הברכה' ד: בערב שמחת תורה צריך לקרא את פרשת  

כמו כן צריך להשלים את קריאת שנים מקרא ואחד תרגום של כל השנה עד שמחת  
  תורה. 

 רה!  ה: חייבים לאכול בסוכה עד כניסת החג של שמחת תו
  

 שמחת תורה
    הוא חג חדש. , מפני ששמחת תורהלא חייבים לשבת בסוכה בא: 

  ב: אפשר לשבת בסוכה בשמחת תורה, רק אם פוסלים את הסוכה בערב החג. 
  'שהחיינו'.  גם ברכת  ג: בקידוש של ליל שמחת תורה מברכים

  

 הדרכה והלכות לשנת השמיטה
 כללי

שנת שמיטה. השמיטה מתחילה בא' תשרי ומסתיימת  היא    ט "עלא: שנת תשפ"ב הב
  . ם על חלק משנת תשפ"ג , אך יש לה השפעה גבערב ראש השנה תשפ"ג 

כלומר להפסיק לעבד  הקרקעות. לשמוט את  מפני שצריךכך נקראת ב: שנת השמיטה 
  . שבע שנים, ומגיעה אחת לאותן ולהפקיר את היבול שגדל בהן 

  רקות. משפיעה בעיקר על גינון, חקלאות וצרכנות של פרחים, פירות ויג: שנת שמיטה 
  ד: ההגבלות על עבודת האדמה משפיעות גם על המסחר בפירות ירקות ופרחים. 

  משפיע גם על המסחר וגם על השימוש ביבול. קדוש מה ש יבולהה: חלק מ
  ו: ההגבלות של שנת השמיטה הן רק ליהודים ורק בארץ ישראל. 

  ז: בסופה שנת השמיטה משפיעה גם על חובות כספיים במצבים מסוימים.  
  

 ההגבלות על עבודת האדמה בשמיטה
זריעה,   חרישה,  השמיטה:  בשנת  ובגינה  בשדה  מהתורה  אסורות  מלאכות  חמש  א: 

  זמירה, בצירה וקצירה. 
  שאר המלאכות האסורות בשמיטה נאסרו על ידי חכמים.  ב:

  ג: מלאכות שאסרה תורה אין אפשרות לעשות בשום צורה ולשום מטרה. 
צמיחת   את  להשביח  כדי  אותן  עושים  אם  רק  אסורות  חכמים  שאסרו  המלאכות  ד: 

  )  ' לאברויי"ל בארמית ' נקרא בלשון חז (הגידולים. 

נזק   למנוע  היא  לעשות בשמיטה את המלאכות שאסרו חכמים כשהמטרה  ה: מותר 
  ). 'לאוקמי ' "ל בארמית נקרא בלשון חז (מהצמחים והגידולים. 

  

 הגדרות
בארץ        –  יבול שביעית הגדלים  וירקות  ונחשבים  פירות  השמיטה  ובשנת 

  הלכתית ליבול של שנת השמיטה.  
ביבול שנת השמיטה שגדל בארץ     –  קדושת שביעית באה  . הקדושה  יש קדושה 

בשימוש  ביטוי  לו  לידי  לגרום  אסור  אותו,  להפקיר  וצריך  בעלות  בו  לנהוג  אסור   .
  ור להוציא ותו לחוץ לארץ וכדו'.   ם, אסלהפסד, צריך לבער אותו בזמן מסוי
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השמיטה  גידולים        - איסור ספיחין  בשנת  מעצמםאם  שנבטו  שכן    , צמחו  וכל 
  גידולים שנזרעו בשנת השמיטה באיסור. הגידולים הנ"ל אסורים באכילה.   

ביבול      -  אוצר בית דין  מטפל  הדין  י  בית  על  ומחלק  החקלאים  די  שהופקר 
  . על היבולהוצאות שהוציא בית הדין את הצרכן משלם . צרכנים ל

הלכתי      -  היתר המכירה במחלוקתפתרון  בשנת    )(שנוי  האסורות  פעולות  לביצוע 
    . א צריכות לשבות בשנת השמיטה למכירת הקרקע לגוי, שקרקעותיו  על ידי  השמיטה  

  . היווצרות הפרי אחרי נשירת הפרחתחילת       - חנטה 
 

 ?מתי מתחילה השמיטה להשפיע על המטבח ועד מתימ
 .  ג” פתשת ומסתיימת ברוב המקרים בחנוכה של שנ ב”פראש השנה תשמ  :בירקות א: 
     ונמשכת כמעט עד סוף תשפ"ג. , פריהסוג  תלוי ב : בפירותב: 

  

 הגבלות על תוצרת חקלאית בשמיטה
  . יש בהם קדושת שביעיתו מותרים באכילה  השמיטה ונקטפו בשמיטה:שנבטו לפני ירקות:  

  . )הגבלות בשימוש ובמסחר כפי שיפורט בהמשך (

  ם אגם אם נבטו מעצמם ולא זרעו אותם, וכל שכן    אסורים באכילה : שנבטו בשמיטהירקות:  
 .  'ספיחין 'איסור זה נקרא איסור    .נזרעו בשמיטה שלא באופנים המותרים על פי ההלכה

    שחנטו בשמיטה במטעים שהקפידו בהם על דיני השמיטה   פירות:
  . )הגבלות בשימוש ובמסחר כפי שיפורט בהמשך ( . יש בהם קדושת שביעית ומותרים באכילה 

  דיני השמיטהשחנטו בשמיטה במטעים שלא הקפידו בהם על   פירות:
  (שמור ונעבד).  גם באכילה.  יש האוסרים אותם ו  אותם,אסור לקנות  

  

  .הגבלות השימוש משתנות בהתאם למקור התוצרת -  שמיטהה  ימקורות ליבול
ל  #   "#  יבוא מחו    (יבול נכרי)#  יבול שגידלו גויים בָאֶרץ    (איסום)יבול משנה שישית  

    אוצר בית דין, ועוד. 'התר מכירה'  #   פי ארץ על  היבול 
 . יבול משנה שישית מיובא ועל יבול  אין הגבלות צריכה על 

  

 פרק ב: איסור ספיחין
 מהו 'איסור ספיחין' ובאילו מקרים הוא קיים? 

מעצמו ללא זריעה,  נבט  אם נזרע לפני השמיטה, ואפילו  גם    -בשמיטה    שנבטירק  כל  א:  
  . 'איסור ספיחין' אסור באכילה. איסור זה נקרא  באיסור, וכל שכן אם נזרע בשמיטה 

 '.   איסור ספיחין'שנמכרה לגוי הוא  ירק שנבט בשדה  ' גם  מכירההיתר  שאין '  לפוסקים   ב:

קדושים בקדושת שביעית ומותרים  שישית ונקטפו בשמיטה,  שנבטו בשנה  : ירקות  ג
    .פ הגרב"צ אבא שאול שלא בשעת הדחק) "סור ספיחין, וכאי הם (לרמב"ם   .באכילה

  רים סוא  ויש (הגרב"צ)    . מותרים בהנאהו  הירקות אסורים רק באכילה: איסור ספיחין:  ד 
   . (חזו"א)  ,גם בהנאה  אותם

(לדעת  סור ספיחין.  יאן בהם  ללא זריעה, לכן אי  כל שנה תחדשים  בננות ונענע מ  :ה

 גם לשיטתו מותר להריח נענע).     .לחולים וקטנים כשצריך  קל להאכילם  אך מי   ,איסור ספיחין   הםיש ב  הגרב"צ 

 איסור ספיחין:    איןבמקרים הבאים : ו

מעצמם  # בפירות. # ביבול נכרי. # בירקות המיובאים מחוץ לארץ. # בירקות שגדלו  
בירקות   #מיועד לזריעה. # בצמחי בר שלא זורעים מהם בדרך כלל.    אלבמקום ש

בירקות     #(ערבה דרומית: יטבתה, אילת וכדו').  מחוץ לגבולות ההלכתיים של הארץ  גדלו  ש
בעציץ שאינו נקוב,  בירקות שנזרעו   #,  (או בחממה עם גג לכמה דעות)בית  תוך  שנזרעו ב

בירקות שגדלו בשדה של יהודי שנמכרה  #    (גידולי מים). או בתוך מכלי מים ללא עפר  
(לפוסקים שהיתר המכירה אינו מועיל, יש  לגוי לפני שנת השמיטה על פי 'היתר המכירה'.   

    .) 'איסור ספיחין ' בהם 

 ירקות ללא השגחה ואישור שאין בהם איסור ספיחין.בשמיטה אין לקנות  סיכום:
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 פרק ג: היתר המכירה
 מהו היתר המכירה? 

באירופה ובארץ, בתקופה    תורה   , על ידי גדוליכהוראת שעהא: 'היתר המכירה' ניתן  
והחקלאים   בארץ,  היהודי  הישוב  של  העיקרי  הפרנסה  מקור  הייתה  שהחקלאות 

 . ממילא תמוטט את הישוב הדל שמירת שמיטה כהלכהחששו ש

 מצות השמיטה מהקרקע.   והפקעתמכירת האדמה לגוי,  - ב: עיקרון ההיתר 

א  ל על הרבה מרבני הישוב האשכנזי בארץ, לדעתם המכירה    לא התקבלהיתר זה  ג:  
כלל.   עליה  לסמוך  ניתן  ולא  אך    –(לחזו"א  מועילה  מועילה,  שליח  באמצעות  שלא  אין  מכירה 

א  ל לגרב"צ ההיתר    . ראוי לבני תורה שלא להשתמש בו ו  , לגר"ע יוסף ההיתר מועיל   . להשתמש בהיתר זה
     . )כלל  מועיל

א מוחלט, וצריך לדון אם הוא נחוץ לפני כל שמיטה. הרבנות הנהיגה את  לד: ההיתר  
לחקלאים המתפרנסים מחקלאות ללא מקורות פרנסה    ב”פההיתר גם בשמיטה תש

עיבוד השדות באיסור.  אחרים,   כדי  ובבכדי למנוע מחקלאים שאינם שומרי מצוות 
   .'איסור ספיחיןירקות שהם 'הצפת השוק ב למנוע

  

 הוא משפיע על היבול?  איךהמכירה והגבלות בהיתר 
א: היתר המכירה ניתן רק למצבים מיוחדים. אין להשתמש בו בצורה גורפת ובמקרים  

 שאינם חיוניים.   

    : להשתמש בהיתר אין במקרים הבאים ב: 
לגידולים שהטיפול בהם על פי  , לגידולים חקלאיים שאינם מקור הפרנסה, לגינות נוי

 ההלכה בשמיטה לא יגרום נזק כלכלי.   

  לפחות חלקה אחת   לא מוכריםאת כל החלקות המעובדות!  לגוי  אין למכור  בכל מקרה  :  ג
 לנהוג בה את הלכות השמיטה על פי דרישות ההלכה.  כדי 

  י סוג את  גוש וחלקה, וציין מספר  ל(צריך  על טופס הרשאה  תם  וחכל חקלאי    !המכירה אישית:  ד 

 על המכירה.     אישי . כל חקלאי מקבל אישור בכל חלקה)הגידולים 

  א כלולה בהיתר המכירה לח, הקרקע שלו ויפוי כימי שלא חתם בעצמו על טופס : ה
     וחלים על השדה או הגינה שלו כל דיני שביעית.

לגוי  :  ו ידי  רק  יתבצעו  עבודות הבאות  הבשדה שנמכרה  זריעה    חרישה   :גוי על   #  #
 נטיעה # שתילה  # זמירה # קטיף # קציר # ובציר.    

.  הגדל בשדהואת קדושת שביעית מהיבול    ' ספיחיןאיסור  'המכירה מועילה להוריד את  :  ז
  . (לפוסקים שהיא מועילה)

ומעשרות  ח:  תרומות  להפריש  ברכה(  צריך  ו   .)ללא  לגוי  שנמכרה  שדה  של  אין  מהיבול 
   התוצרת בחלקה שנמכרה. שיווק הגבלות על 

המכיר 'היתר  על  הסומך  צרכן  לפני    צריך'  הט:  שיש  כל  לוודא  אישור  למוכר  קניה 
    .'איסור ספיחין'ב נה אסורה שהתוצרת מותרת על פי 'היתר המכירה', ואי

 אי אפשר לקנות תוצרת חקלאית בכל מקום בשמיטה! 
 ב'היתר המכירה'.    לא ישתמש וקפיד על קיום מצות שמיטה כהלכתה  רצוי שיי: מי שיכול  

  

 פרק ד: קדושת שביעית
השמיטה  ב לשנת  השייך  מהיבול  את  יש  חלק  מגבילה  זו  קדושה  שביעית,  קדושת 

 מצאות הקדושה ביבול נקבעת לפי סוג הגידול וזמנו.   יביבול. הוהמסחר  השימוש 
  

 באיזה יבול אין קדושת שביעית? 

  # ביבול   (בפירות מסוימים הפרי שנקטף בשמיטה שייך לשנה השישית.) ביבול של השנה השישית.  
(לפוסקים  'היתר המכירה'.    מיובא מחוץ לארץ. # ביבול שגדל בשדה שנמכרה לגוי על פי  

 כשיטת החזו"א)   - קדושת שביעיתבו  (בבני ברק נוהגים # ביבול נכרי.   מועיל) שההיתר 
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 ?באילו גידולים יש קדושת שביעית
   .בראש השנהמצבו ומטרת הגידול  משפיעים על היווצרות הקדושה הם: הגורמים ה

 קדושת שביעית קיימת בגידולים המיועדים לשימושים הבאים:  מטרת הגידול: 
  

 פירות ירקות וכדומה.         - : אכילה גידול לא:  

 קש, שעורה, עשבים וכדומה.         -  בעלי חיים: למאכל ל ב:

 ריחן, הדסים וכדומה.       -  (לדעות מסוימות) ריח: לג: 

 .   צור צבע ייצור שמנים ומשחות בתעשיית התמרוקים ולייד: 

ת  אינם קדושים בקדוש  (כגון פרחי נוי) א משמשים לאחד מהצרכים הנ"ל  לגידולים ש
 שביעית, גם כשגדלו ונקטפו בשמיטה.  

 

 שלב הגידול הקובע לקדושת שביעית
  קדושת שביעית. אין    ) ב”פ (ראש השנה תשירקות שנקטפו לפני השמיטה  ב.  ף קטיה  -  ירקות: 

   .) כשאין בהם איסור ספיחין( . יש בהם קדושת שביעיתראש השנה  י נקטפו אחר

 ). תחילת היווצרות הפרי אחרי נשירת הפרח(של הפרי.   'חנטה'השלב הקובע הוא  -  פירות:

 גם כשהבשילו ונקטפו בשנת השמיטה.    , שישיתשייכים לשנה  פ"א תשפירות שחנטו ב

כשהבשיל  יםקדוש  ב” פ תשב  ושחנט  ות ריפ גם  שביעית,  .  בתשפ"ג   פוונקט  ובקדושת 
 בכל פרי בזמן אחר.   ומסתיימת קדושת שביעית מתחילה 

   שנת סוף  לקראת  רק  וקדושת שביעית  שמיטה  דיני  הפירות מתחילים  רוב 
 ).   ג ”פ (תשכים לתוך השנה הבאה אחריה ימשמהשמיטה ו

 .ומשותפות גם ביבול הגדל בגינות פרטיות  נוהגים  פרי שגדל    דיני שביעית 
 בגינה פרטית קדוש בקדושת שביעית, ונוהגים בו כל דיני קדושת שביעית.  

 רק שנבט או נזרע בגינה פרטית בשנת השמיטה אסור באכילה! ירק שנבט  י
לפני השמיטה קדוש בקדושת שביעית ונוהגים לגביו כל דיני 'קדושת שביעית'  

 המפורטים בהמשך.  
 

 פרק ה: הגבלות על יבול הקדוש בקדושת שביעית
    קדושים בקדושת שביעית: אינם גידולים ש

בשמיטה,   האסורות  עבודות  בהם  לעשות  וכדו') אסור  זריעה  למכור  ו   (חרישה  מותר 
 ללא הגבלה. ולאכול אותם 

  

    :בקדושת שביעית  ים קדושגידולים 
  באכילה ובשימוש, בהגבלות הבאות.   ים מותר

  באמצעות 'אוצר בית דין'.    לצרכנים   צריך להפקיר או לחלק    -פקר ה 

 הגבלות מסחרלגביו קיימות     -חורה ס .   

 מחוץ לגבולות הארץ.  ם אסור להוציא     - צוא  י 

 בשלב מסוים צריך לבצע בו פעולת 'ביעור'.      -יעור ב 

 לאכילה.    םכל זמן שראוי  אשפה ל  םכאו להשלי   םאסור לאבד     - פסד ה 

 גויל םאותאין לתת או להאכיל    - קדושה  . 
  

 הפקר
שלט שהיבול הפקר.  שים  . רצוי להפרילקטוף מין  יא: צריך להפקיר ולאפשר לכל המעונ

 ... הפירות הפקר ולא העצים היבול/חשוב לזכור שרק  

  , יאספו מהפרי  גוייםיגרם נזק לעצים או לרכוש, או כשיש חשש שש כשיש חשש סביר  ב:  
שלט מתי והיכן אפשר  לקבל את המפתחות  ולציין ב,  הגינה/ מותר לנעול את השדה

 .  מהפירותכדי לאסוף 
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שלא לגרום נזק לשתילים,  צריך לנהוג בזהירות    בשמיטה,   הפקריבול    כשקוטפים :  ג
 (הגרב"צ) פקרו. וגינה שלא ה/לעצים, או לרכוש. אין לאסוף יבול משדה

 הופקר על ידו.  : כדאי להודיע ולהודות לבעל השדה או הגינה על לקיטת היבול שד 
 

 מתי מפקירים? 
 .  ב”פראש השנה תשמ : שדה ירק

   .(לכל פרי יש זמן אחר) כשיש בו פירות קדושים הראויים כבר לאכילה. רק  מטע: 
  

  .  )פועל במסגרת כמה גופי כשרות בארץ ( אוצר בית דין
רצוי  ש   פוסקיםיש ה(   .באמצעות 'אוצר בית דין' השמיטה  א: קיימת אפשרות לחלק את יבול  

  הגרב"צ עפ"י הרמב"ם)    -  ' אוצר בית דין'ולא להשתמש ב  הלהפקיר את השד
ות עמצ(באף  טוקהציבור  הדין כשליח  ב: 'אוצר בית דין' פירושו: מחסן של בית הדין. בית  

  לציבור הרחב.  מוביל מאחסן ומחלק  , את היבול המופקר) פועלים
  הצורך באוצר בית דין נובע מכמה סיבות:  : ג

   .לא תמיד יש מי שיאסוף את היבול המופקר, והוא עלול להתייבש בשדה 

  לגידולים.     (לפעמים בלתי הפיך) השדה עלולה לגרום נזק הפקרת 

   .החלוקה הוגנת יותר, ומתאפשר לכולם לקבל מהפרי בשווה 

  להחזר חלקי של  הוצאות הטיפול בשדה.  זוכה החקלאי שומר השמיטה 

בנקודות חלוקה של    מחולק של אוצר בית דין  היבול  אסור למכור פירות קדושים.  :  ד 
    קדוש בקדושת שביעית. ואוצר בית דין. 

ההובלה והחלוקה, ולא כתמורה לשווי    , התשלום משמש להחזר הוצאות הקטיף:  ה
  .  ואין בכסף קדושת שביעיתהפירות. לכן אין הגבלות על צורת התשלום,  

  

 במסגרת אוצר בית דין) לא (ש מסחר

  א: מי שאסף יבול קדוש לשימוש עצמי, רשאי למכרו בהגבלות הבאות.  
   .אין לקנות כמות גדולה יותר מהנצרך לכמה ימים למשפחה 

   .אסור למכור במידה מדויקת כגון: משקל, נפח, או מידה מדויקת אחרת 

 ה. רי מכמיועד לשאחר או במקום   , בחנות ירקות, אין למכור בשוק   

  יבול. התמורת  התקבלהתשלום והשימוש בכסף שצורת ב: קיימות הגבלות על  
   התוצרת   לקניית מוצרי מזון  רקעבור היבול   יםקבלכסף שממותר להשתמש ב)

 הקניה).    י נשארת קדושה בקדושת שביעית גם אחר עצמה

  שנקנה.בזמן הביעור של המוצר  הכסף  , צריך לבער אתמוצרי מזוןקנו נלא 

 תחרר)שמהכסף (הקדושה עוברת מהכסף למוצרים. קנו בכסף מוצרי מזון,  נ  . 

 בהקפה.  /    בהבלעהאפשר לשלם  בכסף שלא כהלכה,  שינהג  ממי    ות קננאלצים לג: כש

מוצרים שאין בהם קדושת שביעית, ומתנים שכל התשלום  גם  קונים    -   בהבלעה 
 , והתוצרת הקדושה ניתנת במתנה.   קדושים  נםהוא רק עבור המוצרים שאי

 צ'ק דחוי, לא משלמים במזומנים.   / בהקפה משלמים  -  בהקפה 
  

 יצוא
  לשימוש אישי בנסיעה פרטית.  לא לחו"ל, גם  קדוש יבולאסור להוציא  א:  

  .באכילהלא נאסר ב: יבול שמיטה שהוצא לחו"ל, 
,  לא להכשיל את המוכר באיסור סחורה(  בכל דיני קדושת שביעית.ו"ל  גם בחג: צריך לנהוג ביבול  

  די הפסשלא להקפיד  , ללהקפיד לא להאכיל לגוי  ,לבער בזמן הביעור,  להשתמש רק באופנים המותרים על פי ההלכה
 . )לאשפהאת השאריות  ולא להשליך 

להוציא אתרוג עם קדושת שביעית לחו"ל כשיש חשש שלא יהיו באותו מקום  : מותר  ד 
  אתרוגים ולא יוכלו לקיים מצוות ארבעת המינים. 
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 ביעור
כשא:   רק  קדוש  יבול  לאכול  ממותר  בשדה  עדיין  זה. ינשאר  היבול  כש  בול  נגמר 

 שבבית. זמן הביעור שונה מפרי לפרי.    תוצרת לבער את הריך שדה צמה

נקרא 'זמן ביעור'. עבר זמן  לפני ביעור,  שאפשר להשתמש ביבול  התאריך האחרון    :ב
  .בסוף החוברת)ביעור  ה  ניזמחלק מ(  אסור לאכול ממנו וצריך לאבדו.   ,זה ולא ביערו את היבול 

 קירור, פירות יבשים ויין.  מקופסאות שימורים, פירות  צריך לבער בעיקר: ג

 בער רק כמות גדולה יותר מהנצרך לשלש ארוחות לכל בני הבית.  ייבים ל: חד 
  

 הגרב"צ)    - זה שריפה  בעורהש (י"א יםבעריך מא

   .אין חובה להוציא מהבית. ילקו"י)  ש  י"א(מוציאים את המוצר למקום ציבורי 

   .'אומרים בפני שלשה אנשים שהמוצר 'הפקר 

 לאכול ממנו.אפשר להמשיך הביתה ו את המוצר יםכניסמ   

 קדושת שביעית' מוצר הביעור צריך לנהוג ב י גם אחר'  . 

 מוצרים בשוב  זכות יאפשרו למפקיר ל שלהפקיר בפני חברים טובים,  מומלץ .    
  

  ביעור יבול  'אוצר בית דין'
מ שהתקבל  יבול  הביעור,  א:  זמן  לפני  דין'  בית  ביעור.  ל'אוצר  צריך  ויש  .  (ילקו"י)א 

   .(הגרש"ז)צריך ביעור  ש מחמירים 
שהתקבל מ 'אוצר בית דין' אחרי  או  ב: יבול הנמצא ב 'אוצר בית דין' בזמן הביעור,  

 א צריך לבער.  ל -זמן הביעור  
  

  :יבול נכריביעור 
ך לבער קופסאות  יא צרלא צריך ביעור. לכן  יבול גוי ל  -  למנהג ירושלים והספרדים 

 יבול נכרי'.     -שימורים עם הכשר 'למהדרין ללא חשש שביעית 

לכן    . צריך לבערו שביעית,  בקדושת  קדוש  גם יבול גוי    -      חזו"א)עפ"י  ( למנהג בני ברק
 יבול נכרי'.     -ך לבער קופסאות שימורים עם הכשר 'למהדרין ללא חשש שביעית  י צר #

 מיד ביום הקניה.   רע ב. צריך להביעורזמן    אחריצריך לבער גם יבול שנקנה מגוי # 
  

 היתר מכירהביעור ב
  : מועילהיתר המכירה  לפוסקים ש 

 אין צורך לבער פירות וירקות שגדלו בקרקע שנמכרה על פי 'היתר המכירה'.  
  

    :א מועיל היתר המכירה ללפוסקים ש 
 צריכים ביעור.   :פירות  (איסור ספיחין). אסורים באכילה : ירקות

 .   'ללא חשש שביעית'על הכשר על 'היתר המכירה', יקפיד    ךא סומ לש מי א:

'היתר המכירה',  ש   פירותימורים של  קופסאות שב: כשקונה   ניתן על סמך  ההכשר 
 לבער בהגיע זמן הביעור של אותו מוצר.   ךצרי 

   . באכילהעבורו  ים  שיוצרו אחרי זמן איסור ספיחין אסור  ירקותשימורים של  קופסאות  ג:  
  

 קדוש יבול  דיהפסלסור א
  שימוש אסור

 .   ראוי לאכילהש קדוש יבול  בכל צורה אחרת או להפסיד  לאשפה ךאסור להשלי א:  

   .בעלי חיים נחשב גם אם מאכילים מאכל הראוי לאדם ל – הפסד ב: 

 לבעלי חיים.    רק גם כשהוא מיועד מלכתחילה שביעית   יבוללאבד סור ג: א

 לדוגמה: אין להשליך שארית שהותיר תינוק מבננה.   גם שאריות מזון. ד: אין לאבד 

 . (למעט פירות ערלה)  לאכילהעדיין א ראוי שלבוסר פרי ה: אסור לקטוף  
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 .  בוסר של שמיטהאסור לגזום ענף שיש בו פירות  השמיטהשנת גם אחרי ו:  

אין   זהלהשתמש  ז:  בו    ביבול  להשתמש  כשרגילים  גם  אכילה,  שאינם  לשימושים 
אלו.   ל  דוגמה: לצרכים  נחושת,  לניקוי  בלימון  להשתמש  או    הסרת אין  אבנית, 

 לזריעה.  ו  אין להשתמש בווכדו'    לניקוי ירקותלהסרת כתמים. אין להשתמש בחומץ  

  .  )למרוח קוניאק על הגוף לשיכוך כאבים(: אין להשתמש בו לריפוי שלא על ידי אכילה.  ח

  

  דברים המותרים ביבול קדוש
 מיועד לכך.   ואלבעלי חיים כשה וא: מותר להאכיל 

 מיועד לכך.     ואכשה(לשימוש אישי וכללי)  או צבע  (לאיפור סיכה והדלקה)  שמן    מנוב: מותר לייצר מ

לי רצ  א לג:   ניילון  אותו   מור לשתאמץ  הך  שקית  בתוך  מזון  שאריות  לשים  מותר   .
 .  זמן  יותר  כדי שישמרו ולהשליך לאשפה, ואין צורך להניחם במקרר 

 לאשפה.    ואו להשליכ ולבעלי חיים, מותר לאבד  גם יותר  ראוי   אל ד: כשהתקלקל ו

וניאק  . מותר לגרגר ערק או קרפואה כשמתכוונים לממנו גם ל ולשתות  וה: מותר לאכ
 אחר כך.   ובולעים אותאם  כאב שיניים או כאב גרון  תלהקל

 

  אופן השימוש ביבול קדוש
  , לרסק  ,. מותר לקלוףמוצר ל  המקובל  שימוש הרגילברק    מוצר א: צריך להשתמש ב

שלא רגילים    וצראין לרסק, לקלף, או לבשל מבדרך כלל.    רגיליםשכמו  לקלף ולבשל  
 לרסק לקלף או לבשל.   

 אכילה.  נאסר ב אל(לדוגמה: בישלו תפוז) שלא באופן הרגיל  מנו: ריסקו קילפו או בשלו מב

, וכן  עם הקליפהיחד    מעט מהפרי או הירקגם  מכשיר מסיר  ה: מותר לקלוף גם כש ג
  הטוב.   נחתך אתו קצת מהחלקשמותר להסיר חלק מקולקל גם כ

  

  ת פירות וירקותסחיט
    . א: אין לסחוט פירות וירקות שלא סוחטים בדרך כלל 

  קדוש   המיץ -  ) (חזו"א, ילקו"י  .מותר לסחוט לימון, גזר, פרי הדר ופירות שרגילים לסחוט ב:  
   .הגרב"צ אבא שאול) .למעט זיתים וענבים  יש אוסרים לסחוט פירות וירקות(. שביעית בקדושת

  

  יבול קדושבישול וכבישת 
    ). (קישואים תפוחי אדמה . ל ואסור לאכלם ללא בישו שרגילים לבשל מוצרים א: מותר לבשל 

   .) '(תפוזים וכדו .  חיים לבשל פירות וירקות הנאכלים   סור אב: 

   .חמוצים וכבושים מפירות וירקות, באופן המקובל , ממרחים  ,ה: מותר לעשות ריבג

   . כל ההגבלות  עם  בקדושת שביעית המוצר המוגמר קדוש גם : ד 

,  כבישה  /אחרי הבישול  אותםלזרוק  מים שבישלו/כבשו בהם יבול קדוש אם רגילים  :  ה
קדושת שביעית. ואם רגילים לשתות אותם אחרי  אין במים    ,שבישלו בהם תפוחי אדמה)(

   . יש קדושת שביעית גם במי הבישול (מרק ירקות, מי בישול של סלק)הבישול 
  

  קליפות וחרצניםקדושת שביעית ב
קדושת    יש בהן   ) '(תפוחי עץ, אגסים וכדו הראויות לאכילת אדם או בעלי חיים,    קליפות א:  

 לבעלי חיים, מותר להשליך לאשפה.  גםא ראויות  לששביעית, ואסור להפסידם. 

 ) ..תמריםתפוז תפוח ( . מותר להשליך לאשפה א ראויים לאכילהלש  חרצנים וגלעינים : ב

שהחלק  כ)  ...שזיף  , (אפרסקנשאר מעט מהפרי דבוק בגלעין,  והדבוקים בפרי    גלעינים :  ג
(הגר"ע יוסף  ך לנהוג בהם קדושת שביעית.  י רצ   אלהדבוק בגרעין אינו גדול וממשי  

   .הגרב"צ הגר"ש ווזנר)  -. ויש מחמירים  הגרי"ש אלישיב הגרש"ז אוירבאך 

. ורצוי לנהוג קדושת שביעית גם  צריך לנהוג קדושת שביעית  קליפות של בננות:  ד 
 בקליפות תפוזים.  
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 ים:קדוש תבלינים
ומיובאים מחו"לתבלינים שהכל  א:   ואין    לא גדלים בארץ  אין בהם קדושת שביעית 

  . הגבלות מיוחדות בשימוש בהם בשמיטה
 הםמותר להשתמש בו  תבלינים המיוצרים בארץ, צריכים הכשר מיוחד לשמיטה:  ב

 באופן הרגיל בדרך כלל.  

 מותר להשליכם לאשפה.  ו מהם קדושת שביעית  תקעופ  ,הבישול פג טעמם י: אחרג
  

 : קדוששימוש בשמן 
    .מנו שמן שרגילים להפיק מיבול א: מותר להפיק שמן מכל 

 ב: השמן המופק קדוש בקדושת שביעית, והשימוש בו מוגבל.  

משמש להטעמת האוכל. אין להשתמש בו בטיגון או    וא כשהשמן זה  ג: מותר לטגן ב
 אפיה כשהמטרה היא למנוע מהאוכל להידבק למחבת או לתבנית.  

לאשפה אלא אם כן    ךטיגון וראוי עדיין להדליק בו, אין להשלי  יד: שמן שנשאר אחר
 נותרה כמות קטנה מאד שרגילים לשפוך בדרך כלל.  

 )   ' (נרות שבת וכדוהנות מאורם.  יל  שמותרלהדלקת נרות זה ה: מותר להשתמש בשמן 

נרות חנוכה ונרות נשמה, ויש מתירים להשתמש בו להדלקת  בשמן זה  ו: אין להדליק  
 .  ) (הגרב"צ. ובילקו"י כ' שאם אין לו שמן אחר יכול להדליק בו נרות חנוכהנרות חנוכה. 

 וכדומה.   לשימון כלים, מכשירים, עצים    ואין להשתמש ב  בל ז: מותר למרוח על הגוף, א

 שמן בחומרים שיפגמו את טעמו ויגבילו את השימוש בו.  את הח: אין למהול 
 

   קדוש: שימוש ביין
  .  ג ”פבערב פסח תש לבער אותו  צריך  'אוצר בית דין', קדוש בקדושת שביעית ו  לא: יין ש

 בדרך כלל.   יםרגילכמו ש למהול אותו במים ובישול,  ו: מותר להשתמש ביין לאפיה ב

: מותר לקדש ביין. צריך להניח תחתית נקיה, כדי שהיין שגולש לא ישפך לשלחן או  ג
 לרצפה, צריך לשתות את כל היין גם את היין שנפל לתחתית.  

 זה.  כויש הנמנעים להבדיל לכתחילה ביין  ,את נר ההבדלהביין קדוש : אין לכבות ד 

 באמירת סימני המכות בליל הסדר.  טיף ממנו : אין להה

 לצורך מציצה בזמן עריכת ברית מילה.   ולהימנע מלהשתמש ב יש:  ו
 

  ופח שמיטה: שאריות מזון
    .ראויות לבעלי חיים אינן קדושות ומותר להשליכן לאשפהשאריות שלא  : א

לבעלי חיים מותר להאכילן לבעלי חיים או  עדיין לא ראויות לאדם וראויות שאריות ב: 
    להשליכן לאשפה כשהן עטופות בניילון. 

עליו 'קדושת    יםבתוכלפסולת שיש בה קדושת שביעית.  מיוחד  : רצוי להשתמש בפח  ג
    רק לפסולת שביעית עטופה.בו   יםשתמשמו  ,שביעית'

 לפח האשפה הרגיל.   משליכים ואז , שתתקלקל בתוכו את הפסולת עד  שאירים מ: ד 

 להתקלקל.  כבר   שהתחילה : אין להשליך פסולת טרייה לשקית שיש בה פסולת ה
  

 בשמיטההפרשת תרומות ומעשרות פרק ו': 
  , פירות וירקות 'יבול נכרי'  פירות וירקות מ 'אוצר בית דין'.   . יבול שביעית שהופקר:א

 . מהפרשת תרומות ומעשרות פטורים

    ). (לחזו"א פטור מתו"מ .  ללא ברכה   מספק מפרישים מהם  פירות שלא הופקרו בשמיטה,    :ב
  ) היין והשמןמ(  יםפרישמשנקנו מגוי לייצור שמן ויין,    םוענבי  םזיתיו'היתר מכירה'  מ  יבולג:  

    .ללא ברכהתרומות ומעשרות 

  בנוסח    . מוסיפים'מעשר עני'וגם    'מעשר שני'גם  בשנת השמיטה צריך להפריש  :  ד 
 'ואם צריך מעשר עני מעשר עני בדרומו'.  
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   מחללים רגיל כמו בכל שנה.  השמיטה היא השנה הרביעית לנטיעה)(ש  ' נטע רבעי'פירות : ה

או משליכים לפח כשהוא    . את הבצק שורפים כרגיל חלה  ים  פרישבשנת השמיטה מ :  ו
  .  כמו בכל שנה עטוף בניילון

א יכול להתכבד בירקות חיים  לא מקפיד על הלכות שמיטה,  ל: המתארח אצל מי ש ז
(למרות החשש  להתכבד בפירות    אבל הוא יכולבתבשיל המכיל ירקות,    לאוומבושלים  

בש ונעבד' 'מדובר  ש  )שמור  בהם  בתנאי  שביעית'ינהג  ובהשלכת    'קדושת  האכילה  (בדרך 

   .ך להפריש) י צר  אל(לחזו"א    .יפריש מהם תרומות ומעשרות מספק ו הפסולת) 
  

 פרחים בשמיטהפרק ז': 
    (ילקו"י).   בהם ריח שאין בין שיש בהם ריח ובין  א: אין קדושת שביעית בפרחי נוי

צריך    מחמיריםל(   )(חזו"א, הגרב"צ   . בפרחי נוי לריחלנהוג קדושת שביעית  יש מחמירים  ב:  

    .)ניילון לפני שמשליכים לאשפהשקית ב 'הבדלה, ברית מילה וכדוה  שלבשמים לשים את ה

ממי שמגדלים אותם בשמיטה שלא על פי    ) ללא ריח  גם פרחי נוי(פרחים  אין לקנות  :  ג
דרישות ההלכה. צריך לוודא לפני הקניה שיש למשתלה או לחנות הכשר לשמיטה.  

 (חזו"א, הגרב"צ, שמיטה כהלכתה)   
 

 ': הנתונים המשפיעים על תוצרת חקלאית בשמיטהחפרק 

 גדל בארץ או בחו"ל?    (פירות וירקות)היבול 

 יבול שגדל בחו"ל.  על אין הגבלות מיוחדות בשמיטה    
    ?יבול שגדל בארץ. האם היבול שייך לשנה השישית (איסום) או לשמיטה 

 שנה השישית, צריך להפריש ממנו תרומות ומעשרות.  של האין הגבלות על יבול    
 או יבול ישראל?    יבול השייך לשמיטה. האם הוא יבול נכרי 

  ים : לספרדים ולמנהג ירושלים אין הגבלות בשמיטה. בבני ברק נוהגיבול נכרי
 בו קדושת שביעית.  

   ?ירקות שגדלו בשדה של יהודי, האם נבטו לפני השמיטה 

 בשימוש ובשיווק.   ים בלמוגנבטו לפני השמיטה קדושים בקדושת שביעית ו   
  השמיטה. באיזה אופן מגיעים לידי הקונה?ירקות שנבטו לפני   

של קדושת  כשאין אפשרות אחרת לנהוג את ההגבלות    .רגילרצוי לא לקנות כא:  
 צריך לנהוג בהם קדושת שביעית.   שביעית. 

   . קדושת שביעיתבהם  אין הגבלות תשלום, צריך לנהוג   -ב: מ'אוצר בית דין'   
 ?ירקות יבול ישראל, האם נבטו בתוך השמיטה 

  (איסור ספיחין).שמיטה אסורים באכילה, נבטו ב -א: 
, מותרים  כךאו נזרעו בשמיטה על פי 'היתר המכירה' ויש אישור על    נבטו  -ב:  

 באכילה לסומכים על ההיתר, צריך להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה.  
  האם הם שייכים לשמיטה?    - פירות שגדלו במטע של יהודי 

או    ב ”פנה תש שהייתה לפני ראש ה  (תחילת התהוותו אחרי נשירת הפרח)א: כשהחנטה  
תש השנה  ראש  עליהם  ג,  ”פ אחרי  ואין  לשמיטה  שייכים  הגבלות  אינם 

 .  בברכה  צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות. מיוחדות 
    ב.”פב: כשהחנטה אחרי ראש השנה תש 

אין לקנותם ממי שאינו שומר  )  ג” פ(גם כשנקטפו בשנת תשיש בהם קדושת שביעית  
 השימוש בהם מוגבל, וחייבים בביעור.   שמיטה, 

  . ג: מטעים שנמכרו על פי 'היתר המכירה'
קדושת  יש בהם  ת שביעית. לשיטות שההיתר אינו מועיל  אין בפירות קדוש

ללא   ומעשרות  תרומות  מהם  להפריש  צריך  בשימוש.  ומוגבלים  שביעית, 
  ברכה.  
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 זמני תחילת קדושת שביעית בחלק מהפירות.': טפרק 
 בהמשך ישנה טבלה בה מפורטים הזמנים בהם מתחילה קדושת שביעית בפירות.   א:  

בכל חנות ירקות ולשלם בכל    ו ניתן לקנות  י,פרן המופיע בטבלה לכל סוג  : עד הזמב
 .)   .. תרומות ומעשרות מנוערלה ולהפריש מ ו צריך לוודא שאינכמובן ש(אופן שרוצים.  

במקומות עם אישור  רק    יפר את ה, צריך לקנות  מופיע בטבלה לכל פרי המהתאריך  :  ג
 .  לשנת השמיטה כשרות מתאים 

  .  פירות ממגדלים שאינם מקפידים על הלכות שמיטה  לקנות : אין ד 
ו באכילה,  מותרים  שמיטה  שומר  שאינו  ממי  התקבלו  או  שנקנו  פירות  מותר  ה: 

סרים  (יש האושמתארחים אצל מי שאינו מקפיד על שמיטה וכדומה.  כ  התכבד מהםל

 אותם גם באכילה)   

 שאוכלים מפירות שלא הופקרו, צריך להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה.  לפני : ו
        

         נפוצים נפוצים נפוצים נפוצים         טבלה לקדושת שביעית וזמן ביעור בפירות טבלה לקדושת שביעית וזמן ביעור בפירות טבלה לקדושת שביעית וזמן ביעור בפירות טבלה לקדושת שביעית וזמן ביעור בפירות 

 

  מזג בגלל בתאריכים שינויים יתכנו, התאריכים לקביעתהערה: קיימות מספר שיטות 

  . האוויר

 

מתחילה  שביעית  קדושת שם הפרי  
 תאריךב

ביעור   זמן 
 מתאריך 

 תשפ"ג  תמוז תשפ"ב סיוון אבוקדו  

 חשון תשפ"ג סיון תשפ"ב אגס 

 ט תשפ"ג שב תשפ"ב  בא אפרסמון 

 סיוון תשפ"ג אב תשפ"ב  אשכולית  

  כסלו תשפ"ג   אדר א' תשפ"ב   אפרסק

 תשפ"ג  שבט תשפ"ב  תשרי אתרוג 

 תשפ"ג  טבת תשפ"ב  תמוז גויאבה 

 פ"ג תששבועות  תשפ"ב  תמוז זית למאכל  

 פ"ג תששבועות  ב תשפ"  אלול זית לשמן 

 טבת תשפ"ג  תשפ"ב  תמוז חבוש 

 תמוז תשפ"ג  תשפ"ב אייר לימון  

 טבת תשפ"ג  תשפ"ב אייר מנגו 

 ב תמוז תשפ"  תשפ"ב אייר משמש  

  כסלו תשפ"ג   אדר א' תשפ"ב   נקטרינה

 פסח תשפ"ג תשפ"ב סיוון ענבי יין  

 פסח תשפ"ג תשפ"ב אדר ב'  ענבי מאכל 

 תשפ"ג  טבת תשפ"ב  אב קיוי  

  אייר תשפ"ג  אב תשפ"ב   קלמנטינה 

 תשפ"ג אדר  תשפ"ב  תמוז רימון  

 חשוון תשפ"ג תשפ"ב  תמוז ארופאי  שזיף 

 כסלו תשפ"ג  תשפ"ב  אדר ב' שזיף יפאני  

 סיוון תשפ"ב תשפ"ב  אדר א' שסק  

 טבת תשפ"ג  תשפ"ב  אב שקד יבש 

 כו' טבת תשפ"ג  אייר תשפ"ב שקד ירוק  

 תשפ"ג  כסלו תשפ"ב  ניסן טריה תאנה 

 פורים תשפ"ג אב תשפ"ב  תמר 

 תשפ"ג  תמוז ב תשפ" אב  תפוז 

 תשפ"ג  שבט אייר תשפ"ב תפוח   
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  עורך הזכויות שמורות לכל 
©  
  א " פתש מטה יהודה
  

  ניתן לצלם את החוברת ולהפיץ לכל המעוניין. 

  שימוש מסחרי!  אין לעשות בחוברת זו בשום אופן

  אפשר להוריד את החוברת מאתר המועצה האזורית מטה יהודה, בכתובת: 
http://www.m-yehuda.org.il  

  
  

  

  בגשמיות וברוחניות הצלחה ל
    שרהבת  כרמלה ולאורלי בן  לשמואל
  . הי"ו יוצאי חלציהםכל ול

  . נועה ו אורין   ,שירז  , נועה
    .מתניה  ובנםל ליא תואשנאור  לבנם 

  

יהי"ר שימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה  
  ולברכה מתוך בריאות נחת ושמחה. 

  , בפרנסה טובהף והנפש הגו ות יארבב
       וזיווג טוב במהרה לבנותיהם. 

  להצלחת 

  הי"ו  חנהבת פלורה ואשתו הי"ו  ולדבן ורדה יוסף 

  וילדיהם:  

ישראל   הי"ו ולדחיים  הי"וולד  יניר ואורית 
אוהד  הי"ומיכאל ואודל ולד הי"ווחן ולד 

  הי"ו והודיה דוד 
  הי"ו ועדיאל ולד

  

  "נ יעלו
   ז"ל יוסףבן  יחיא ולד

    ז"ל  שרה בת ורדה

    ז"ל  ולדבן יואל 

  ז"ל יוסףבן זכריה יחיאלי 

    ז"ל יוסף בןושלום סעד 

    להצלחת
  הי"ותמר ויהודה דהן 

  ילדיהם היקרים: ולהצלחת 

    הי"וותמיר  רעות הי"ו ושירלי  עקבי 
  הי"ו   ומתן  הודיה

  ומשפחותיהם. 
  

  להצלחת ולרפואת 

  יצ"ו  אביבבן שמחה  יורם

  ת"מ  ליליאןאשתו 
  וכל בני ביתם.  

  בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו. 
  מתוך בריאות, אושר, נחת ושמחה.

  

 לעי"נ  

   ז"ל יחיא בן משה אאמו"ר

  ז"ל  תותי בןיהודה חמי  

  ז"ל  שושנה בתשמחה פרחה חמותי 

 ז"ל  יחיאבת   מרים הסבתא 

  ז"ל  יעקבבן    סעידהסבא 
  

  .ז"ל שמחה פרחה בן  יוסי גיסי  

  ז"ל  משהבן  רבי

  ז"ל  שרה בת    שושנה

  ז"ל  יצחקבן  אברהם

  ז"ל מורברי בת  טובי

  ה .ב .צ.נ.ת

  לרפואה ולהצלחה  
  משפחתה  בניכל למזל לולאי ו

יהי"ר שימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה ולברכה  
  מתוך בריאות נחת ושמחה. 

    "נילעו
  ז"ל לולאיבן יחיא משה 

  ה .ב .צ.נ.ת

  להצלחה ולרפואה: 
  . ת"מיעקבי  בת מרים שושנה

  לעילוי נשמת 
  ז"ל שמואל  בןששון 

  ז"ל  מדמוניבן נעמי איתן 

  ז"ל  חובארהבן יחיא  יהושע

  ז"ל  מרים בת ציפורה

  ז"ל  אביבה בתאורית 
  ה .ב.צ.נ.ת

  ז"ל  ניסים בן סלימן   יוסף  לעי"נ
  לרפואה ולהצלחה  

  לרותי ניסים ומשפחתה 
יהי"ר שימלא ה' כל משאלות ליבם לטובה  

  ולברכה מתוך בריאות נחת ושמחה. 
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  ,קוראים יקרים
    לבהלהעיר את תשומת היא מטרת החוברת 

  , להלכות הרבות של החגים
    . אינה תחליף לשיעורים או לשאלות רב והיא

  את החוברת מספר פעמים.   למוד נא ל
 נזכה לגאולה קרובה ברחמים. שיה"ר 

  נה טובה, כתיבה וחתימה טובה וחג שמח! ש

  

  גמליאל. הרב נחום 
  

  החוברת: הפצת  מוקדי
  

    054-8473108           ליאור     : שמש   ביתרמת 

  050-4125363      מתניה                     :שמש  בית

  בערב   052-7661738     משפחת אביטל        :בני ברק 

  בערב   054-4970442       אבי    : ופרדס חנה חדרה 

    בערב   050-6230803       יעקב       :ירושלים 

       052-7661734            חגי         : אלעד

  054-4520579                 מתי      : וטבריה צפת

    053-7783254       אלי         : יו"ש

  052-2345501       אריאל          :רחובות 

  052-7654746     הרב חננאל          :נתיבות

  050-7004077       יהודה          :חריש 

  052-7661748       משה          :ה חיפ

    052-5527787                 עםונ        :עמנואל 

  052-7621052       ברק        : כץ פרדס

  058-6262114       ישי       : פתח תקווה

  052/8235938       ניר      : אבני חפץ

    054/4394483       אוהד        :  םקנעוי

  058/4187209       עמיקם         :אשקלון 

  050/6554100       שושנה       : הודה אור י 

  054/8458455       דיאנה        : חולון
  

  כולל 'ברכת משה' מוציא לאור 
  'דפי הדרכה' בנושאים הבאים: 

  לקראת ראש השנה.  :לחגי תשרי 
  לקראת חג  הפסח. :לפסח 

  לקראת שנת השמיטה. : שמיטה, ושמיטת כספים 
  החוברות מודפסות באלפי עותקים, 

  הרבים.ומופצות חינם לזיכוי 


