
 חברה קדישא "חסד של אמת"
 הלכות טהרות ביו"ט

  יום טוב ראשון יום טוב שני

 להוריד לארץ מותר מותר

 סגירת עינים מותר מותר

ם"לכתחלה בעכו מותר  pipes להוציא 
ם"לכתחלה בעכו ם"י עכו"רק ע  ג עור"לסתום בדבק עור ע   

 לסתום בדבק חור מותר מותר

 לעשות תפירות מותר מותר

ם"לכתחלה בעכו ם"י עכו"רק ע   להרים ולהוריד הטלפון 

 לדבר בטלפון לצורך המת מותר מותר

 טילטול מותר מותר

 להכניס ולהוציא מבית חולים לקאר מותר מותר

 רחיצה רק אם פלעסטיק מותר בלא סחיטה

 להחם מים מותר רק לשום על דולקת מותר אף להדליק אש

צריכים לשבוראפשר ליקח חרסים קטנים ואין   לשבור חרס אפשר ליקח חרסים קטנים ואין צריכים לשבור 

 לעשות עניבה מותר מותר

י"לפתוח עפר א מותר מותר  

ם"י עכו"רק ע ם"י עכו"רק ע   לחתוך הגעפעלעך 

י "ומותר רק ע, אם יש טפח בין המת לארון אסור מותר
ם"עכו  לכסות הארון 

 לטלטל הארון מותר מותר

 להכניס ולהוציא מהקאר לאחר הטהרה מותר מותר

ביותר' ובצורך גדול מותר אפי' בערך ו וברגל חוץ לתחום , תוך התחום אסור' במכונית אפי 
ב מיל"ואפשר להתיר לצורך גדול עד י, אסור ח"כמה אנשים מותרים לצאת לביה   

 תחום מותר מותר

 גשרים תחום מותר מותר

 הוצאה לכרמלית מותר מותר

ר"הוצאה לרה מותר מותר  

 מקום מושב ישראל מותר מותר

ם"מקום מושב עכו מותר מותר  

 לחתום לקבורה אסור מותר

 לחתום למתעסקים אסור מותר

 להוריד הארון מותר מותר

 להוציא דפי הארון מותר מותר

 לכסות בעפר והוא רחום אסור מותר

ם"י עכו"רק ע מותר עפרלכסות ה   

 חזרה תוך התחום מותר מותר

אבל אם יש מושב יהודים בתוך התחום אסור, מותר  חזרה חוץ לתחום אסור 
לבוא עם המת ולילך ישר לעיר הקבירה ואם אין ' מותר אפי

 חדר טהרה באותה עיר מותר ליכנס לעיר אחרת
ואם אין מותר רק , ח בתוך התחום אסור"אם יש ביה

ורק אם אפשר לבא לקבורה בו ביום, ם"י עכו"ע  מעיר לעיר 

י"לשלוח לא אסור אסור  

י ככר או תנוק"מותר רק ע י ככר או תנוק"מותר רק ע  ט"ט וצריכים לזיז המת ביו"אם הלוי במוציו   

ם"י עכו"רק ע ם"י עכו"רק ע  ט וצריכים לצלצל"אם הלוי במוציו   

 נפל אסור אסור

 


