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  לאנשי מד"א חג השבועותהלכות ל

  (תשע"ח)

  ,ומהגיו החגפרט את כל הלכות מקובץ זה איו 

  במשמרות וככוים.  ,לאשי מד"א דגשים מיוחדיםצביע על מאלא 

  

חג השבועות מצוין במקורותינו כחג הקציר מצד אחד, וכיום מתן תורה מן הצד האחר. מתנת הטבע 

  המקור והיסוד למורשת ישראל. יחד עם המתנה הרוחנית, המהווה את

  חג השבועות אסור בעשיית מלאכה כמו שבת, למעט הכנת אוכל נפש

  לפיכך יש לפעול במהלך החג כמו בכל שבת וחג.

  דגשים לצוותי מד"א

  טעית מכשירים:

השה חל חג השבועות ביום ראשון, ווצר רצף של שי ימי שבתון. אשי צוות במשמרת וכוים בתורות, 

  בים לדאוג ביתר הקפדה  שמכשירי המירס, הביפרים והמכשירים הסלולרייים יהיו טעוים כראוי.חיי

לפיכך, יש להחליף סוללה במכשירי הביפר ביום שישי, ולטעון את מכשירי המירס ואת הטלפוים הסלולריים 

, אם הם דרשים עד למקסימום. מכשירים רבים אים שארים טעוים למשך שי ימים. לצורך מכשירים אלו

שקע, ולכוון זמים שבהם איו פועל בהתאם ללו"ז הצפוי, ואת - שבת-למשמרת / כוות, יש להכין שעון

המטעים לחבר לשעון זה. במהלך השבת והחג, יתן לחבר את המכשירים לטעיה במידת הצורך, בשעה שאין 

אך יש עדיפות לטעיה בחג על פי טעיה בשבת,  מתח בשקע. כ"כ היתוק ייעשה בשעה שאין מתח בשקע.

  ללא כיסה למצבי דחק של סוללה כמעט ריקה וכד'.

  מי שיש ברשותו מטען ייד, טוב יעשה אם יחברו לפי שבת, ובכך יחסוך פעולת טעיה.

  יתוק המכשיר מהשקע בעת קריאה, ראוי לעשות בשיוי, אם הדבר עשה ללא עיכוב.

  :מעבר משבת לחג

בערך (יש להתעדכן  19:10צאת השבת, בשעה  עם –, וכיסת החג חג השבועות חל השה ביום ראשוןכאמור, 

  .)ע"פ הלוח המקומי

 – )(הכת אוכל, סידור חדר הצוות וכו' הדרשות לחגאין מכיים משבת לחג, ולכן יש לדחות את כל ההכות 

  ., גם לפי צאת השבתירותסידור האמבולס והחזרתו לכשיש להקפיד על יחד עם זאת,  אחר צאת השבת.עד 

  :לימוד ליל שבועות

מהג ישראל להיות ערים בלילי שבועות ולעסוק בתורה. מי שמשובץ למשמרת בוקר בחג השבועות, ואם 

 יישאר ער בליל שבועות הדבר עלול לפגוע בכשירותו, יישן כפי הצורך בליל שבועות, ולמצווה ייחשב לו.
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