
שאלות ותשובות

הקורונבימיהלכה

ט קורונה "משל/ דסק חרדים



? ליבון? איך אפשר לקיים הגעלה



?לעשות טבילת כלים בשל המצבךצריהאם 



?איך לעשות כשאי אפשר לצאת החוצה-שריפת חמץ

?באיזה דרך אפשרי לעשות אם לא על ידי פגישה עם הרב-מכירת חמץ



?האם אפשר למכור חמץ ודאי גם למי שהקפיד שלא לעשות כן בשנים אחרות

?למכור חמץ/מה יעשה אדם שיצא לבידוד לפני שהספיק לבדוק



?האם בכורות צריכים להשתתף בסיום מסכת בערב פסח



בתי כנסת , מה לעשות עם מקומות שאי אפשר להגיע אליהם לבדוק חמץ בשל המצב כגון בתי ספר

?שנסגרו משרדים וכדומה

ולמכור  -האם מותר לקנות לכתחילה חמץ לפני פסח , לאור המצב שלא יודעים מה ילד יום

?ולהשתמש בו לאחר פסח, במכירת חמץ



האם מועיל שישתמש  , בפסח( יכולות להכיל עמילן חיטה)פעמיות האם ואיך מותר להשתמש כפפות חד 

?וקודם הכנת המזון ירחץ ידיו

האם בשל מצב המזון בשוק ולדוגמא הביצים שמהווים מרכיב חיוני במאכלי פסח יש מקום להתיר אוכל  

?שבשנים קודמות הקפדנו עליהם



?האם ילדים יכולים להתארח אצל ההורים בליל הסדר

מבחינת כבוד הורים ובכלל-זקנים שנמצאים לבד בסדר 



הלל ושירת הים, אופן תפילות החג



?איך לקרוא בתורה

בשל המצב האם אפשר לקיים חתונה בימי ספירת העומר



כולם עכשיו עושים תפילות במרפסות או תפילות בין חצרות כאשר יש שם גדר  ? האם ניתן לסמוך מבחינה הלכתית, מנייני מרפסת

או מהם הכללים ? באם לא האם יש עצה אחרת? האם אפשר לעשות כך מניין או לא. ט ואין במקום אחד יותר מעשרה"מעל גובה י

!להצטרפות מניין



?קריאת התורה במרפסתתתבצע איך 

?איך לקיים ניחום אבלים

ובכללהנחיות לגבי קבורה של נפטרים מקורונה 



?לבצעאפשר לדחות ואיך האם -ברית מילה

?חולה קורונה שאינו מרגיש טעם בפה האם יכול לברך על אוכל ושתייה



?האם אפשר לעשות חופה פחות מעשרה או שזה מעכב

, האם מותר להגיש לו עזרה', קורונה'לא מאומת אם זה , כשיש חבר טוב שחולה: ביקור חולים

?ואם כן עד כמה



?להתקדם או לעצור-מה לעשות בגלל המצב , שידוכים

?האם כדאי לעלות לבית העלמין לאזכרה


