
עלון סיכום מפעולות 
מכון הלכה חב"ד לקראת 
חג הפסח וההתמודדות 

עם נגיף הקורונה
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בלתי נתפס!
258,121
פניות בחודש אחד
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אתר הבית של המכון מקבץ בתוכו 
שהגיעו  שאלות  אלפי  עשרות 
למוקד »סמס לרב«, וכך עוד לפני 
לעיין  ניתן  ההלכה  למוקדי  פנייה 
חדשני  חיפוש  מנוע  ובעזרת  באתר 
מדויקת  תשובה  למצוא  ניתן  ומהיר 

עם מקורות תוך שניות ספורות.

מאת   שקיבלנו  נתונים  פי  על 
חודש  במהלך   Google Analytics
חיפושי   163,613 באתר  נערכו  ניסן 
שאלות באתר, מלמעלה מחמישים 

מדינות.
נתון מדהים וחסר תקדים!

הגוגל של ההלכה
מעל 160,000 חיפושי 
שאלות מ-50 מדינות

פתח דבר
העבודה  כתיקונם  בימים 
היא  חב«ד  הלכה  במכון 
ובפרט  לשעון,  מסביב 
לקראת חגי ומועדי ישראל 
הפעילות מתעצמת כאשר 
ועמך  רבבות חסידי חב«ד 
על  מתדפקים  ישראל 
דלתות לשכת ההלכה של 
מכון הלכה חב«ד בבקשה 
הלכתי  מענה  לקבל 

והדרכה מעשית.

נגיף  התפשטות  עם 
השאלות  הקורונה, 
הרף  ללא  זרמו  והפניות 

ובכמויות אדירות חסרות-
תקדים, כאשר לצד המענה 
המתוגבר ע«י עשרות רבני 
הוצרך  חב«ד,  הלכה  מכון 
לתת מענה הלכתי ממוקד 
חדשות  לסיטואציות 
מתוכם  שרבות  ומורכבות 
לפתחו  מעולם  הגיעו  לא 

של עולם ההלכה.

לסכם  ננסה  אלו,  בדפים 
מכון  פעולות  מגוון  את 
נעזרו  בהם  חב«ד  הלכה 
אלף  ממאה  למעלה 

יהודים!

 מוקד 'סמס לרב'
055-7081737
24 שעות ביממה

 מוקד 'קו לרב'
077-2251770

11:00-13:00 
15:00-24:00

 אתר 'סמס לרב'
smslarav.co.il

 לקבלת ספרי 
המכון והצטרפות 

:VIP לסמס לרב
02-3011770 או באתר 

smslarav.co.il/donate

 משרד המכון:
02-3011770 

office@smslarav.co.il
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כמידי שנה, גם בשנה זו מכון 
הלכה חב«ד הוציא רשימה של 
תוספי מזון, מוצרי קוסמטיקה, 

ועוד הכשרים לפסח.

זאת  רשימה  של  ייחודה 
שהמוצרים  ובכך  בהיקפה 
ואישור מדוקדק  עברו בדיקה 
ע«י מומחה בתחום זה במכון - 

הרב דניאל גראבסקי. 

ההלכתיים  למדריכים  שנחשף  מי  כל 
מכון  ע«י  האחרונות  בשנים  שיצאו 
לעבור  מנת  שעל  יודע  חב«ד,  הלכה 
»הלכה  שספרי  מוכרח  כדבעי  החגים  את 
יהיו  חב«ד  הלכה  מכון  בהוצאת  למעשה« 
בביתו, בעידן הקורונה כאשר החגים והתפילות 
נערכו ביחידות, הביקוש להשגת ספרי »הלכה 
הספרים  חנויות  כאשר  גדל,  הלך  למעשה« 
נסגרו - מכון הלכה חב«ד פתח חנות מקוונת 
לרכישת ספר »הלכה למעשה - פסח« וההגדה 

העומדת ללא עלות נוספת עבור המשלוח.

היום  עד  הודפס  פסח«  למעשה  »הלכה  ספר 
מ-10,000  למעלה  ונמכרו  מהדורות  בשלש 

עותקים.

 - למעשה  »הלכה  הספר  מופץ  אלו  בימים 
שבועות« הכולל בתוכו גם את הלכות ימי הקיץ 
- החל מספירת העומר ועד לימי בין המיצרים.

הגדות 
וספרי 
הלכה 
למעשה

42,926 
שאלות שנענו ע«י 

הרבנים בלשכת 
ההלכה במהלך 

חודש ניסן

כאשר כולם עסוקים 
וניקיונות  בקניות 
לחג, רבני מכון הלכה חב«ד 
לשעון  מסביב  עסוקים 
במענה הלכתי אישי לשטף 
במוקדים  עצום  שאלות 
לרב«,  ו«קו  לרב«  »סמס 
אחד  שכל  מנת  על  זאת 
ואחת מהשואלים יקבלו את 
ממתינים  הם  לה  התשובה 

בקוצר רוח.

התפשטות  של  השילוב 
ההכנות  עם  הקורונה  נגיף 
לכך  גרמו  הפסח  לחג 
עברו  ההלכה  שמוקדי 
רבה  בהצלחה  זה  בחודש 
העמוסה  התקופה  את 

ביותר מיום הקמתם!

מה מותר 
לקנות 
לפסח?



הפתרונות 
הייחודים 
 ההלכתיים

של מכון 
הלכה חב«ד 

בתקופת 
הקורונה

עם התגברות נגיף הקורונה, נוכחו 
בציבור  הגדול  בקושי  הרבנים 
הרבות  בשאלות  שהשתקף  כפי 

שהגיעו למוקדי ההלכה.

מכון  רבני  של  רחבה  קבוצה 
המדוכה,  על  ישבו  חב«ד  הלכה 
שהציעו  הראשונים  להיות  וזכו 
פתרונות הלכתיים לציבור, שהקלו 
של  ההתנהלות  על  משמעותית 

משפחות אנ«ש בימים אלו.

עוצמת  שהתבררה  לאחר 
ומהירות ההדבקה, והסכנה 
ביוזמת  ולציבור,  לרבנים 
נפתחו  חב«ד  הלכה  מכון 
דפי אינטרנט למכירת חמץ 
חב«ד  קהילות  רבני  עבור 
האתר  כאשר  באה«ק, 
חמץ  מכירת  היה  המרכזי 
הרב  הגה«ח  באמצעות 
רב  יורקוביץ‹  בועז  ברוך 
ואב«ד  בלוד  חב«ד  קהילת 

היכל ליובאוויטש.

באמצעות האתרים 
התבצעו למעלה 

מ-25,000 מכירות חמץ!

מכירת
חמץ  

 25,000
שטרות 

מכירה
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רשימות  באמצעות 
התפוצה של המכון, הופצו 
לפי  והבהרות  הנחיות 
הודעות  באמצעות  הצורך, 
התוודעו  מאנ«ש  רבים  אלו 
רבני  ולפסקי  לפתרונות 

מכון הלכה חב«ד.

הנחיות 
מהירות

והוחמרו  כאשר תנאי הסגר הלכו 
ממקוואות  רבים  ואתם-עמם 
הכלים הלכו וסגרו שעריהם, רבים 
להתכונן  כיצד  שבורה  שוקת  בפני  עמדו 
לקראת פסח עם טבילת הכלים החדשים 
שרכשו לכבוד החג, גם ברגעים אלו רבני 
המכון היו הראשונים לתת פתרון לבעיה, 
חבר  ללום  מנחם  הרב  הגה«ח  עם  ויחד 
וועד רבני ליובאוויטש בצרפת הוקם טופס 
כיצד  הסברה  לצד  לגוי,  הכלים  למכירת 

לנהוג לאחר פסח בכלים.

מעל 20,000 מכירות כלים באתר!

20,982 
מכירות כלים

קו קורונה 
מפאת השינויים המהירים 

בתקופת התפרצות הקורונה 
הוחלט על הקמת קו ייעודי 

לנושאי הקורונה בנוסף למוקד 
ההלכתי הקבוע – קו לרב, בקו 
זה רבים נעזרו וקיבלו מענה 

לצרכים דחופים.
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הלכה

מדריכים לפסח 
וספירת העומר

עמה  הביאה  הנוכחית  המציאות 
בהלכות  שונות  בסיטואציות  שאלות 
נדרשו  המכון  רבני  העומר,  וספירת  הפסח 
לצורך, לשם כך הופקו מדריכים הלכתיים לימי 
אלו  במדריכים  העומר,  ספירת  ולימי  הפסח 
הושמו דגשים הלכתיים על הפרטים הנוגעים 

במיוחד לשנה זו ותקופה זו.

 קריאת שם
לתינוקות

הקודש  בארץ  ההנחיה  יצאה  כאשר 
שלא לקיים מניינים כלל – עלה הצורך 
בשירות לקריאת שמות עבור תינוקות 
מוקד  הוקם  כך  לשם  אלו.  בימים  שנולדו 
לקריאת שמות, כאשר קריאת השם מוסרטת 

ונשלחת למבקש השירות.

 אמירת »יזכור»
8,600 בקשות!

כאשר  פסח,  של  שביעי  חג  לקראת 
להשתתף  הציבור  ככל  מרוב  נבצר 
חב«ד  הלכה  מכון  במניין,  בתפילות 
איתר את המניינים הבודדים שהתקיימו ברחבי 
יד ספר  ל»יזכור» על  ובאמצעותם דאג  הארץ 
תורה, עבור אלפים שנמנעה מהם האפשרות 

לעשות זאת בעצמם.

לחג  ההכנה  בימי 
הפסח, כאשר רבים 
התכוננו לערוך את חג הפסח 
בכלל ואת ליל הסדר בפרט 
לראשונה בביתם, נוצר צורך 
»שבת  דרשת  לשמיעת 
הקהילות  רבני  ע«י  הגדול« 
הארץ,  ברחבי  הפזורים 
חב«ד  הלכה  מכון  כך  לשם 
הלכה«   zoom« ערוץ  הקים 
מרחבי  המכון  רבני  דרכו 
הארץ מסרו שיעורים כאשר 
מאות מרחבי הארץ והעולם 

משתתפים בכל שיעור.

שודר   – הפסח  חג  בערב 
מאות  עבור  מסכת  סיום 

בכורות.



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

התשובות
לכל השאלות
חובה בכל בית!

 מוקד הזמנות:
smslarav.co.il  |  02-3011770

• הפצה ארצית: חיש
• אתר חב"ד שופ

• בחנויות ספרים המובחרות 

ב"ה

ומקבלים את לאגודת התומכים מצטרפים 
הספר במתנה. 

02-3011770פרטים על המסלולים:

 • דיני ספירת העומר
 • דיני שבועות

 • דיני שלושת השבועות
 • דיני תשעה באב

 • הלכות ראש חודש
 • דיני יום טוב

• מדיני בשר בחלב
 הספר השלישי 

 בסדרת "הלכה למעשה"
מגיש ליקוט מקיף 

והדרכה בשפה ברורה 
 על כל מועדי הקיץ

 בצירוף תיקון
ליל שבועות



הלכות שבת
פשוט לדעת!

 עכשיו זו ההחלטה שלך רוצה לשמור שבת כהלכתה?
רוצה לדעת מה באמת מותר בשבת?

אין שיעורים בבית כנסת, ואין את מי 
לשאול שאלות בשבת. דווקא בימים 

אלו זה הזמן לדעת את הלכות שבת – 
לא בשביל תעודה – אלא פשוט לדעת!

מכון הלכה חב"ד מציע מסלול 
לימודים מיוחד בשידור חי בו הגה"ח 
הרב משה קורנוויץ ילמד כל הלכות 

שבת בצורה ויזואלית וברורה.
הלכות שבת יחולקו לארבעה 
"יחידות לימוד" כשכל יחידה 

תסתיים בשלושה חודשים וכך 
כעבור שנה תדעו את כל הלכות 

שבת המעשיות לביתכם.

 שיעורים
 בשידור חי
עם אפשרות 

לשאלות

מסלול 
 מקיף ומלא
כל הלכות שבת 

לפי נושאים

בוחן אישי 
 מסכם 
 לאחר כל 

שיעור

שמיעה 
 חוזרת 

השיעור נשאר 
זמין ברשת

ב"ה

ועד לם  לעו מלך המשיח  ו  נ רבי ו ו  נ ר מו ו  נ נ ו אד יחי 

טיפול בקטנים בשבת, משחקי ילדים, 
חינוך הקטנים, הכנת מאכלים ומשקים 

בשבת, חימום מאכלים.

שבת בבית ובמטבח

תאריך התחלה < יום שני כ"ד אייר 20:30

יחידת 
לימוד
-א-

להרשמה  02-3011770  
smslarav.co.il או באתר

עלות מסובסדת 290 ₪ ליחידת לימוד
לתורמים במסלול "עמוד תווך" ההצטרפות לקורס ללא תשלום.


