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הנפסק  ע“פ  ביעילות  בזה  לטפל  שנוכל 

בשו“ע.
לבירורים נוספים ולהודעות

“מוקד העירוב השכונתי“ 054-84-833-20

נ.ב. כעת אנו מטפלים רק במקומות שיש 
לגוי יחידת דיור, או חדר נפרד שאוכל בו. 
לשבת  נוסע  שהבעלים  כשידוע  או 

ומשאיר את הגוי בדירה לבד.

מעודכן לחודש ניסן תשע"ט
תוקף המפה לחצי שנה בלבד 
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עירוב שבת קודש

בעיר התורה בני ברקבעיר התורה בני ברק
מפת העירובים השכונתיים 

-            לשמיעת שיעורים יומיים בשאלות אקטואליות בעירובים, ניתן להאזין ב"קול הלשון" מאת הרב משה אנגלרד שליט"א
ניתן לתרום בעמדות של ”נדרים פלוס“ או ”קהילות“ בחיפוש ”מוקד העירוב“ או בטל 073-27-57-008

    

גבולות  את  הכוללת  חדשה,  עירובים  מפת  ברק",  העיר "בני  לתושבי  להגיש  אנו  שמחים 
העירובים השכונתיים הקיימים בעיר, לאחר שנבדקו והוכשרו 

ברמה השכונתית עם פיקוח מידי שבוע. אמנם יש הבדלים ברמות הכשרות  של כל אחד.

מקרא: בכל העירובים יש חשש רשות הרבים [ללא חשש לשישים ריבוא], מלבד עירובים 
בודדים שמצוין עליהם - ללא רה"ר [שיש להם ג‘ מחיצות].

בתוך  נמצאים  הם  אבל  מסוים,  אחראי  עליהם  אין   - -ית  בכוכבית  המסומנים  בכוכבהעירובים  המסומנים  העירובים 
אין  בתחילתו -  בתחילתו -  עם 0  והמספר  לבן,  בצבע  המסומנים  עם מקומות  והמספר  לבן,  בצבע  המסומנים  מקומות    | השכונתיים.   העירובים 
בהם שכירות פרטית, ונבדק שהשכירות מחברת החשמל מועילה בהם, אמנם אין מעקב 
צמוד על התושבים המתחדשים, אלא סומכים על עירנות הציבור.  |  המקומות המסומנים המקומות המסומנים 
בקו מנקודות ללא צבע, והמספר עם סוגריים -בקו מנקודות ללא צבע, והמספר עם סוגריים - לא נעשית בהם שכירות פרטית. לפרטי 
בחוברת "מדריך  לראות  ניתן  בחצר",  ששבתו  ב"כלים  אלו  במקומות  המותרות  ההלכות 

לנופש" או "פתח העירוב", שיצאו לאור ע"י "מוקד העירוב".

שים לב! עירוב הוא דבר משתנה כל שבוע, והתיקונים לא יכולים להיות תמיד באותה רמה 
להקל  שצריכים  פרטים  שיהיו  ויתכן  מאוד,  כלליות  הן  הנ"ל  ההגדרות  כל  כן  על  מהודרת, 

בהם זמנית או למשך תקופה.

בטלפון  עצמו  בפני  אחראי  לו  יש  מקום  כל  אלא  העירובים,  לכשרות  אחראי  המוקד  אין 
שבוע  מידי  שמתמסרים  האחראים  לכל  טובה  ולהכיר  להודות  המקום  וכאן  עליו.  המצוין 
למען  תקופה  מידי  ולתרום  לתמוך  יראה  אדם  וכל  ובחורף.  בקיץ  העירובים,  כשרות  למען 

אחזקתם.

עוד יש להזכיר לטובה את הרה"ג יאיר דוידזון והרה"ג נח ברנשטיין זצ"ל שעמלו במשך 
הרבה שנים להורות כיצד להכשיר את העירובים. ת. נ. צ. ב. ה.

בברכת השבת מקור הברכה "מוקד העירוב" הארצי

 


