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 3202  -ג תשפ" הימים שלא ניתן לערוך חופות מפאת ימי ספירת העומר בשנת  הנדון:  

 
 : ג"פתשיכת חופות בימי ספירת העומר הרינו להזכירכם את הימים בהם אין ער

, אין עורכים חופות ביום, (18.5.23) גתשפ" ייראכ"ז   ( ועד יום6.4.23)ג בניסן תשפ"ו ט"מיום 
 פרט לימים ותאריכים שצוינו בטבלה דלהלן:

 
 

 הימים שמותר להינשא לכל העדות 
 הנימוק להיתר  תאריך לועזי  תאריך עברי  היום בשבוע 

יעה, אייר. אחרי השק  ראש חודש 20.4.23 ' ניסןכט שימיח
 ( ללא ילדים)

 )ללא ילדים(. ראש חודש 21.4.23 ל' ניסן שישי
 

 חמישי לפני שקיעה ' אייר( עד  בערב )יז רביעי    -לאשכנזים בלבד ל"ג בעומר מותר להנשא  ב 
 הנימוק להיתר  תאריך לועזי  תאריך עברי  היום בשבוע 

 ערב לג' בעומר – שני
 

 לג' בעומר –שלישי 

 יז' באייר
 

 באייריח' 

8.5.23 
 

9.5.23 
 

 . אשכנזים20:00חופה מהשעה 
 

 . אשכנזיםהשקיעה חופה עד

 אחרי השקיעה. לספרדים בלבד  10.5.23 אייר יט' רביעי
* מהתאריך הזה ואילך מותר 

 להינשא לבני עדות המזרח בלבד. 
 )לכל העדות( 13:00השעה עד  19.5.23 ' איירחכ יום ירושלים -שישי
 
 

 צרים וט' באב ימי בין המ 
 פות  לא עורכים חו אשכנזים

 ( 6.7.23מתאריך יז' בתמוז )
עד י' אב  לא עורכים חופות 

(28.7.23 ) 
 לא עורכים חופות  ספרדים  

קיעה  שמתאריך כט' תמוז אחרי ה
(18.7.23 ) 

 
 במשך כל השנה אין עורכים חופות במוצאי שבתות וחג.

 
השקיעה(  18.5.23)  גתשפ"  איירז  כ"  חמישימיום   .א יום  אחרי  ועד  תשפ"  רביעי,  בתמוז   גטז' 

 ות לכל העדות, פרט לשבתות וחגים. לא קיימת כל הגבלה בעריכת חופ  ,(5.6.23)

צומות . ב הצום(  בלילי  לפני  בתמוז   )לילה  י"ז  לאשכנזים שבליל  פרט  הצומות מותר,  כל  ובמוצאי 
 אסור.

ינו שואין פרט לתאריכים שצוימתבקשים לא להשכיר אולמות למטרות נלאור האמור לעיל הנכם   .ג
לנתינת  כל חריגה תי  לעיל, ויהיה צורך בהיתר מיוחד. השיקולים ההלכתיים  לגופו של ענין,  דון 

 ! ראו הוזהרתםההיתר, לא יושפעו מהשכרת אולם מראש, 
תוקף את המוניטין והשם   אי לכך, נא לא לגרום לזוג טרדות והוצאות מיותרות, דבר שיחזק יתר  . ד

 הטוב שרכשתם עד כה. 
 השעות המוזכרות הן לפי שעון קיץ.   .ה

 
 

 כה בבר             
 ההרבנות המקומית גדר          


