
 ב"ה
 

 שביעי של פסח, חול המועד, חלק ד': ספירת העומר, פסח, הלכות 
 ערוב תבשילין, העברה מאש לאש, אסרו חג

 
את  כל מילההשלימי את המשפטים הבאים על פי הנלמד בחוברת, אספי מ

 , וקבלי מסר לחג!שמספרה כתוב בסוגריים האות

 יש לכתוב למטה את האות ס'( –( 2אם השלמת את המילה "פסח" ולצידה נכתב בסוגריים ) -)לדוגמא

 (.10)________ -_______  את ( סופרים1________ )-מט"ו בניסן בלילה עד ___ .1
 

 דיני ספירת העומר: .2
 ( בעמידה.4א. יש ________)

( בלי ברכה, ואז יוכל להמשיך 5יספור ________ ) -ב. אם שכח לספור בלילה
 בשאר הלילות בברכה. 

 (, ימשיך לספור בשאר הלילות4( שכח לספור בלילה וגם ______ )1___ )ג. 
 ( ברכה.  3______ )   

 בשמחה ובסעודה לכובד החג!. בימי חול המועד מרבים 3
 דיני חול המועד:     

 (, ולא תופרים. 6(, לא קוצצים _______ )3א.  לא _________ )
 עושים זאת בשינוי. -(, ואם יש צורך דחוף3ב.  לא _________ )

 ( קטנים בלבד.1מותרת לצורך תינוקות ו________ ) –( 5ג. ________)

( נס 1י לאחר יציאת מצרים, בו היה לנו ___ )הוא היום השביע -שביעי של פסח. 4
( של יום טוב" )בלי 2( ומברכים "להדליק ____)1מדליקים נרות ____ ) קריעת ים סוף.

 ( להישאר ערים כל ליל שביעי של פסח.2הגברים ________ ) שהחיינו(

טוב נהג לאכול סעודה שלישית בשביעי של פסח וקרא לה -שם-הבעל .5
(, 4(. אנו נוהגים לערוך סעודה זו לאחר תפילת _______ )5___" )_____-"________

 כוסות. 4לאכול כזית מצה ולשתות 

ביעי של פסח שלאחריו שבת( יש ש -וב ובצמוד אליו שבת )כמו השנהכשחל יום ט .6
(, כדי שנוכל להתכונן בחג לשבת, 11לערוך בערב החג " ________________" )

 ולהדליק נרות. 
( וכן מצה שלימה, ולומר עליהם את נוסח 4בערב החג מזון _______ )יש להכין 

 הערוב.

לבישול או להדלקת נרות  –כשיש צורך באש . אסור ליצור אש חדשה ביום טוב, 7
 ( אש מאש שדלקה מערב חג.1________ ) -שבת

סח, שבועות וסוכות( עדיין אסור=קשור לחג. ביום זה הרגלים )פ 3היום שלמחרת  .8
  ( באכילה ושתיה של מצווה.2________)יש 

 

__ __ __ __ __ __      __ __ __ __     - 
 

__ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __ __! 

 

 


