
 

 ה׳תש״פ ,  אלול ז"ךב״ה, 

  ויחי םעליה  'ה ,ההברכ  ת א  'ה הציוו  ןכא , ושכונתנ יתושב ללכ

המתפללים ביחידות  אלו פרטי דינים השייכים ל  ע"דבמענה לשאלת רבים, 
)לאור דברי הרופאים  בראש השנה הבעל"ט  ,יני מרפסות וכדומה נאו במ 

 : (לאחרונה דשכונתנו

יסדר תפלתו בשעה שהציבור   –גם מי שאינו יכול להתפלל בעשרה  א.
 מתפללים.  

באם  ומנהגנו בעשרה.   התרת נדרים מעיקר הדין נעשית בשלשה. ב. 
ששלושת המתירים מקובצים יחד  נאי ובת, פשר לעשות בטלפון אנצרך, 

 במקום אחד. 

ויכול  .  תפלת העמידההיחיד אינו מפסיק לומר פיוטים באמצע  ג.
להשלים הפיוטים אחרי תפלתו, אבל לא יאמר הפיוטים המיועדים  

, הנני העני,  קטע שלאחריוגם  –ובשחרית  מסוד חכמים, ח ציבור )לשלי
 ל(. -אוחילה לא

 שקוראים בתורה לעצמו מתוך החומש.  יקרא הפרשה  היחיד  נכון ש.  ד

ת בשלש  ין לתקוע ביחידות וכן להתפלל מוסף בראש השנה ביחידו א. ה
, אלא יאת שמע והיינו עד אחרי סוף זמן קר  ,ות של היוםנשעות הראשו

 אם כן לא יתאפשר אחר כך.  

ושב. אבל אינו  . כשתוקע ביחידות יתקע שלשים קולות שבתקיעות דמי ו
מנין מאה  להשלים   נכוןותוקע על סדר הברכות בתפלת העמידה.  

 קולות, אחרי התפלה.   70ת, והיינו לתקוע עוד קולו

 :  ניני המרפסות בנוגע למ

אים במקומות שונים מצטרפים זה לזה לתפלת הציבור, אם צהנמז. 
ות ישנו לפחות אחד  וצקב הכל שב והיינו, )  ו רואים מקצת אלומקצת אל



]רחוב, דרך הרבים  , ובתנאי שאין  אחד מכל הקבוצות(  שיכול לראות 
, כל  ולכן . ן עשרה האנשים מפסיק בימדרכה, סמטה בין רחובות[ 

   להיות בצד אחד של הרחוב. העשרה צריכים  

יכול כל השומע את קולם  כשיש כבר עשרה שהצטרפו למנין, ח. 
להצטרף אליהם ולענות עמהם, ובתנאי שאין עבודה זרה או טינוף  

   מפסיק בינו לציבור. 

אבל    ל שבת.ה מעין שבע בליברכט. המתפללים במנינים אלו לא יאמרו  
 הרשות בידם לומר מגן אבות עד זכר למעשה בראשית.  

, מוכרח  במנינים האמורים   בשבת  ו לטלטלוכלשילאפשר   בכדי  .יו"ד 
במקומות שאינם דרך    דהיינו  ,בכל מקום לפי ענינו  לסדר מחיצות כדין

ברחובות  )  , או שאינם רחבים ט"ז אמה( driveways)כגון  הילוך לרבים
אם  בל  . אכדין צורת הפתח הקיף את השטח על ידיאפשר ל , צרים(

השטח  להקיף את   יש  (sidewalks כגון)רשות הרבים  המקום הוא  
 אפשר להשאיר ריוח כמובן , ופחיםט גבוהות עשרה  גמורות  מחיצותב

 .  מועט שיוכלו להיכנס 

. וכן  כדין   עירוב חצירות, יש לסדר קום משותף לכמה אנשים מבכל 
 .  שדרים שם נכריםבמקומות   –שכירת רשות  

  בקיצור הנכתב כאן הוא רק  ישנם בזה כמה פרטי דינים, וובהיות ו
נעשה  אם  בכל מקום ספק ל רב מורה הוראה לברר אציש , דקיצור

 .  רושכד 

יה״ר, שנזכה לקיום היעוד כל המחלה וגו׳ לא אשים עליך מלכתחילה, ו
ו  שם כלל כאילו לא הושמה, בביאת משיח צדקנו נאולא ישאר שום רו

 .ממש

לכל תושבי שכונתנו,   בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה 
 , בתוככי כלל ישראל
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