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בברכת
פסח כשר ושמח

אבי בלושטיין
יו"ר המועצה הדתית
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לכל תושבי הוד השרון חג פסח כשר ושמח!

פסח – מצה- מרור
ְוֵאּלּו  ְיֵדי חֹוָבתֹו,  ָיָצא  ַבֶּפַּסח, ֹלא  ְדָּבִרים ֵאּלּו  ְשֹֹׁלָשׁה  'ָכּל ֶשֹּׁלא ָאַמר  ַגְּמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר:   "ַרָבּן 
ֵהן: ֶפַּסח, ַמָצּה ּוָמרֹור'". יש שלושה דברים שמי שלא אומר אותם בפסח- לא יוצא ידי חובה, 

"ֶפַּסח, ַמָצּה ּוָמרֹור".
השאלה שלנו היא מה יש בשלושת הדברים הללו שמי שלא אמר אותם לא יצא ידי חובת החג? 

מדוע דווקא אמירה של שלושה מילים אלו זה הדבר הכי חשוב בליל הסדר? 
המטרה כי בחודש הראשון לחדשי השנה שהוא פסח , הוא להכיר ולהתקרב לאבינו שבשמים, 
ע"י ֶפּה ָסח את תהילות ה'...הן בהגדה והן בהלל" איך אפשר להגיע  להתקרבות ואמונה כזאת 
? דרך שלשה דברים אמונה, הסתפקות במועט והבנה שכל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה.  
דרך המצה, שנקראת 'לחם עוני'. בבחינת: המצה היא נמוכה, היא שפלה...כך גם אנחנו אין 

לנו כלום משלנו וכל מה שיש לנו הוא לכבוד ה' יתברך.
בגמרא מסכת  פסחים דף קט"ו עמוד ב' כתוב "עני דרכו בפרוסה"- בפסח אנחנו חוצים את 
המצה לשניים, עני לא יכול לאכול לחם שלם, אין לו אפשרות כלכלית, יש לו רק כמה פרוסות 
לחם, גם אנחנו אוכלים בפסח מצה חצויה לשניים להראות שאנחנו עניים, אנחנו חסרים, לנו 
אין כלום משלנו, אנחנו לא שלמים, אנחנו חצי, דרך המצה תוכל להגיע לֶפּה ָסח... רק כשתכיר 
כמה אתה עני ונמוך אז תפסיק להרגיש מעצמך גדול וכך תוכל להתקרב לאביך שבשמים. 
משה רבנו, משה רבנו הוא סמל הענווה והשפלות. זאת אומרת שכדי לצאת ממצרים- אתה 
חייב ענווה ושפלות, לכן רק משה רבנו יכול להוציא את בני ישראל ממצרים ולא אף אחד אחר, 
גם כל התלאות והמרור שלכאורה עברנו בדרך הכל מאתו יתברך כדי להיטיב אתנו ולכן כל מי 
שיודע להכיל את הפה-סח ולהסתפק במועט כמו במצה ולדעת שגם המרור הוא כדי לקרב 

אותנו ראוי לגאולה האמיתית.
חג הפסח מאגד בתוכו את כל עם ישראל ונקודת המבט רק על החג אך כולם סביב אותה 

מטרה, החופש והיציאה מעבדות לחירות.
וחברים  בני משפחה  כולנו  בו  ליל הסדר  והמבוגרים כאחד מתרגשים לקראת  הילדים  כולנו 

יושבים סביב השולחן וקוראים את ההגדה של פסח.
לקראת החגים הקרבים ובאים רואה המועצה הדתית הוד השרון חשיבות רבה להנגיש לציבור 
 www.mdhh.co.il :את פעילות המועצה בתחומי העיר ע”י אתר המועצה הדתית הוד השרון

לקראת חג הפסח וכיצד מתארגנים לחג.
כמו כן אנו מקיימים ליל סדר ציבורי בשיתוף פעולה עם חב”ד , וכן הפנינג פסח/ אפיית מצות 

בשיתוף הגרעין התורני.
התפילה החגיגית בערב יום העצמאות בהשתתפות מקהלת קולות מן השמים תפילה שהפכה 

להיות אירוע מרכזי ומדובר בכל מדינת ישראל.
לסיום אני מאחל חג שמח לכל תושבי העיר הוד השרון לרבני העיר, לראש העיר מר אמיר 

כוכבי, לחברי מועצת העיר ולעובדי המועצה הדתית.
אבי בלושטיין 
יו"ר המועצה הדתית הוד השרון 

ברכת חג לתושבי העיר
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לתושבי הוד השרון
חג פסח כשר ושמח

עברנו תקופה קשה של למעלה משנה במחלת הקורונה שפקדה את העולם וגבתה 

חייהם של למעלה מ-3.5 מיליון אנשים ועוד מיליונים רבים שחלו ושחלקם סובלים 

עד היום. 

גם כאן בארצנו הקדושה רבו החולים והסובלים וגם נפטרו הרבה מאד בני אדם. 

הכלכלה נפגעה והסגרים והריחוק שנכפו עלינו גרמו לקשיים נפשיים. את חג הפסח 

הקודם חגגנו בצמצום ובבדידות ללא המשפחה וזה היה קשה, אך פתח להרבה 

אנשים מבט שונה ומעמיק יותר על המציאות. יותר שיח בין בני הזוג. יותר שיח עם 

הילדים שבילו חודשים רבים בבית ואפילו יותר מחשבות בינינו לבין עצמנו על תוכן 

חיינו-דברים שבהחלט עשויים להתברר כתורמים רבות לשינוי חיובי של חיינו.

את פסח זה נחגוג ברוך ד' בשמחה רבה עם משפחותינו במפגש מחודש, שמח, 

אך גם מעמיק. גם אם שמחים אנו להיפגש עם המאכלים והשירים המסורתיים, 

לא נבזבז את ליל הסדר רק בזה. דווקא חשבון הנפש שנכפה עלינו עקב הקורונה, 

יעמיק בנו את הרצון להתבונן יחד עם כל המסובים בלילה הזה על גאולת מצרים 

ונכדינו  לילדינו  נספר  יהודי.  כמשהו שפותח את ההיסטוריה המיוחדת שלנו כעם 

מהיכן צמח העם הזה, מה היו שורשיו ומי היו אבותיו. נספר להם על יציאת מצרים 

בית  על  נספר  ישראל.  לארץ  השבטים   12 של  השיבה  ועל  סיני  הר  מעמד  ועל 

מעם  גדול  שחלק  השנייה  והגלות  הראשונה  הגלות  על  שלמה,  שהקים  המקדש 

ישראל עדיין נמצא בה. נספר על החזון הציוני שליווה אותנו כל שנות הגלות ועל 

הפלא הגדול של עם ששהה 2000 שנה בגלות כשהוא נרדף מושפל ונרצח והנה 

ישראל. נספר על הצבא  והקים את מדינת  הוא שב לארצו, לשפה העברית שלו 

שלנו שהוא מהטובים בעולם. על התעשייה והחקלאות הנפלאים שפיתחנו כאן על 

והגיע להישגים אדירים. כשנסיים את  עולם התורה שהוקם מחדש אחרי השואה 

הזה  בלילה  נרגיש שאכן העברנו  כהלכתו",  סידור פסח  "חסל  בשירת  ליל הסדר 

שיעור מאלף ומלא תוכן לילדינו ולנכדינו ובלב מלא גיל נשיר כולנו "לשנה הבאה 

בירושלים הבנויה".

הרב ראובן הילר                    
רב מרכז העיר והשכונות 



4

לכל תושבי העיר הוד השרון

אנו צריכים  ימי הגאולה  ישראל,  ורעי בבוא הימים הטובים לעם  אחי 

לעשות את כל המאמצים בפרט בשנה זו כדי שנגאל גאולה שלימה 

ע"י האמונה השלימה ונזכה להיות חזקים בימים אלו בהכרת הבורא, 

ערב גדול נמצא לפנינו של ליל הסדר שבו כל אחד ואחד מתכנס עם 

ולהעשיר  להעצים  להגדיל  הזה  ובערב  הזה  ביום  וניצטווינו  ביתו  בני 

בלבנו את אמונת השם יתברך על ידי קריאת ההגדה והבנת משמעותה 

ותוכנה.

הסמליות,  המצוות  בקיום  לא   " הירש  רפאל  שמשון  ר'  שכותב  כמו 

כדוגמת חמץ ומצה בלבד, תתן ביטוי לתוכנו ולמשמעותו של מאורע 

ידי  גם על  חייך.  כיסוד  ותקלוט את תוצאות המאורע  הגאולה הגדול 

הדיבור, הדיבור החי, תחדש מידי שנה בשנה בליל הפסח את זיכרות 

המאורע הזה, שגילה את מציאות ה' וגבורתו והניח את יסוד קיומו של 

עם ישראל. חשוב מכל הוא שתצוק את משמעות המאורע לתוך נפש 

בני ביתך, ובייחוד לתוך נפש בניך ובנותיך הקטנים."

התורה  מן  מצוה  קיום  שזה  מצרים  יציאת  בסיפור  כולנו  נתחזק  לכן 

וקבלת אלוהותו יתברך עלינו.

הרב יובל מוגהז
רב קהילת נווה נאמן
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בין קודש לחול של המשפחות השכולות

הימים עוברים והשנים חולפות, הכאב והשמחה מהולים זה בזה. צועדים יחדיו 
כאילו נועדו זה לזה... אילו הם חיינו. 

יום הזיכרון הקולקטיבי, הינו יום קשה מאד לכל בית ישראל, ולמשפחת השכול 
בפרט. האובדן מורגש בכל, ואנחנו, המשפחות השכולות,  מוצפים בזיכרונות 
ובכאב נורא. כל העם משתתף באירועי אבל וזיכרון בטקסים ובבתי הקברות, 

מרכינים ראש וחולקים עימנו את כאבנו וזוכרים את הנופלים.
רגע אחרי סיום יום האבל והכרזת חגיגות יום העצמאות, כולם ממשיכים הלאה 
לנפשנו,  לבד  נותרים  ואנחנו,  ובמחולות,  בשירים  יוצאים  ובשמחות,  בחיים 

שוקעים בזיכרונות, באין ובריק... 
והמבדיל  הלב  את  המחמם  ומרתק,  חשוב  מיזם  הוקם  האחרונות  בשנים 
יום העצמאות חגיגיות  "בין קודש לחול" שלנו, ע"י מר אבי בלושטיין, תפילות 

ושמחות, בבית הכנסת הגדול. 
מקהלת "קולות מן השמיים", בניצוחו של רפי ביטון, מאפשר גם לנו, המשפחות 
להביט  והלב,  הנפש  והמרפאה את  למוסיקה המרוממת  להקשיב  השכולות, 

קדימה ולהמשיך לחיות, כי במותם ציוו לנו את החיים.
המועצה  יו"ר  כוכבי,  אמיר  מר  העיר,  ראש  במלאכה,  העושים  לכל  מודים 
הדתית, מר אבי בלושטיין ולרב הקהילה, הרב הולשטיין, על שיתופי הפעולה 
במיזם חשוב זה, המעניק מרגוע ושמחה לכל באי בית הכנסת בערב מיוחד זה. 

מחזקים את ידם של כל העושים במלאכה וקוראים להמשך.    
ממני ובשם משפחות שכולות רבות המון תודה והערכה,  בזכותכם, ובלעדיכם  

לא היה קורה ...

יוסי שני
יו"ר יד לבנים הוד השרון 
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2 ברכת חג

7 רשימת בתי הכנסת והגבאים

10  רשימת עסקים כשרים בהוד השרון

13  תעודת כשרות לפסח

14 זמני מכירת חמץ

15 דרשות שבת הגדול

16 הגעלת כלים

17 טבילת כלים

20 נקיון הבית מחמץ

21 רשימת מוצרים בחשש חמץ

26  הכשרת המטבח לפסח

32  הבנות לסדר פסח

33  דיני ערב פסח

39  מהלכות ליל הסדר

40  ליל הסדר שחל בשבת

42  מהלכות יו"ט

45  מהלכות חול המועד

47  שביעי של פסח שחל ביום שישי

48   רכישת מזון לאחר פסח

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים 
ומוציאים פרחים , מברך ברכת האילנות: 

"ָּברּוְך ָאָּתה ה' ֱא-ֹל- ֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ֶׁשֹּלא ִחַסּר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום, ּוָבָרא בֹו ְּבִריֹות טֹובֹות

 ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ְלַהּנֹות ָּבֶהם ְּבֵני ָאָּדם"

תוכן הענינים
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רשימת בתי הכנסת והגבאים בעיר הוד השרון
 

 הגבאי פלאפון הגבאי כתובת הגבאי שם כתובת הכנסת בית שם

 0539049786 5החייל  אטדגי בר 3בבלי  אוהל משה
ת.ד.  7מעייני  אפיקי הנחל

841 
 0503754335 14הזקיף  חן יעקב

שמעון הצדיק  ס–אלי כהן 
35 

 גמזו רחמים
 כהן אלי

 16חשמונאים
 30שמעון הצדיק 

097402755 
0505675741 

 ללא וואטצאפ
גיל  2מבצע  תמני-אראל

 עמל
 משה חברוני
 יוחאי בן יוסף

 0545010700 39/1יסוד המעלה 
 

 אביעד אלמגור 15השחל  ת/ש-בית אל
 אלמגורעודד 

 57שחל 
 37שחל 

0503166301 
0542360007 
0506494972 

הוד  15המעפיל  בית יעקב ת/ש
 השרון

 יוסי מוסה
 רחמים כלף

 20 העליות
 17העליות 

0522577668 
0547328193 

 0508450888  אופיר טויל בן גמלא בני עקיבא
 איתי נתן בכר א24רמתיים  נפש משיבתברסלב 

 הושע איינהורן
 א1רמתיים 

 רמות 1 הסולטן דרך
 השבים

0527693841 
0549099199 

שמעון הצדיק  האשכנזי
37 

 0587640931 21אלכסנדר הגדול  יובל גרשוני

 0547456248 31הסנונית  יחיאל נחשון רח' דגניה הדר א
 2האהבה  הוד יוסף

 
 לחיאני שלמה

 יוסף סמוכה
 41דרך מגדיאל 

 6/1אשכול 
0528906689 
0522436657 

 0537556669 4שחל  שבת שמואל הכהן 4קיבוץ גלויות  ס-היכל יוסף
 ללא וואטצאפ

 יהושוע זינגר 30בן גמלא  א-הרב קוק
 

 דר' עוז ברגר

א  28משאבים 
 4520134מיקוד 

 

0548020470 
0544484950 

 יואב מדמוני 43נצח ישראל  הרמב"ם ת/ב
 ישי עוזרי

 4התבור 
 

0523112090 
0505264916 

 שאולי דהן נווה נאמן ס-הרשבי
 פלג רוני

 0527115986 4שלום נגר 
 ללא וואטצאפ

 8חשמונאים  ציון יצחקי 37הצדיק שמעון זכרון משה
 1האירוס 

0522450471 

 0547770835  שמשון טל 10הבנים  א-חב"ד
 0505319884 10 ירושלמי שאבי הרצל 2 בבלי ס– ישורון

 יצחק בן שלום נצח ישראל ישורון ת/ש
 אפרים מעודד

 12נצח ישראל 
 18נצח ישראל 

0505658082 
0549194522 

שמעון הצדיק  ת-כתר תורה
37 

 ארזי שלום
 יצהרימנחם 

 15מודיעין 
 נוןה נאמן 8אפק 

0523352428 
0527201133 

 0544476760 אלישמע 44הכלנית  טולי שוחט 28רמתיים  מאור רחמים
 0544558052 78דרך השרון  בראוונר יצחק 13הדבש  א-מאיר עולם

 0542888415 5/7הגילבוע  אורי אברהם גיל עמל 8הגולן  תמני-מוריה
0505805257 

 יהודה טייב 3הגיבור  ס -מעט מקדש 
 מוטי שילוח

 3אסף הרופא 
 20שלמה המלך 

0528727133 

 מנחם ברכהולץ 1כיכר מגדיאל  א-משכן יעקב
 צבי ויסברט

 0526020248 5גולדה מאיר 
0544222739 

משכן סאסי עולי 
 ס-לוב

מבצע משה 
 -פינת הגולן 

 מגדיאל

 אריה רבינוביץ
 ברוך צור

 אליהו גנח

 21גלויות קיבוץ 
 4/35בן צבי 

0537684129 
.0522237720 

 שמעון סער נווה הדר השומר נחלת אחים
 אבי חיראק

 0522514034 6הידיד 
0546967291 

 0545800246 13בן גמלא  עמי לוי 30בן גמלא  ת ש/ב-נחלת אחים
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 0522430988 12/3בן גוריון  יחיאל עמרמי
ניצחון ישראל יוצאי 

 ס-פרס
שמעון הצדיק 

37 
הוד  16החשמונאים  עוזי מועלמי

 השרון
0545828765 

 0505331194  צחי נבטי 30בן גמלא  ס-ספרדי מרכזי
 7434447 10גולומב  עופרהדרי  2מבצע קדש  א-מעייני שע"

0504156020 
מועדון הנוער  ס אחציר -ע"ש אבו 

שרת רמתיים  
 (31)ביאליק 

 דיין רפאל
 צבעוני יגאל

 27/18שיכון שרת 
 ללא וואטצאפ

0542449849 
0547700101 

 דני ויסבלט 1כיכר מגדיאל  א-ע"ש הרב מעייני
 

 0507907322 11אסירי ציון 

 מיכאל חזיזה 30המגן  ס-ע"ש ירון פאגי 
 מרדכי ברמלי

 0523576043 39המגן 
 

 אמיתי חביב 1הטווס  120עד 
 יצחק סיטון

 0523679302 

 מורדוךיוסף  2הרשות  עדת שלום
 שלום בן שלוש

 23הגאולה 
 12ישורון 

0527811008 
0547505295 

 ס-עולי המזרח
 משכן רפאל

 שמש יחזקאל 3 משהמבצע 
 אלי סייג

 יורם אברהם

 65שנת היובל
 ששת הימים

 3מבצע שלמה 

ללא  0586512566
 ווא

0524515512 
0508452269 

 0504224240 6סעדיה גאון  לירן עטר 2בבלי  עולי עירק
 097441422 גיל עמל 6כינרת  זכריה אשוואל גיל עמל 6כינרת  עץ חיים ת/ש

0503777119 
גני  15המעפיל  ת-עץ חיים

 צבי
 0506776244 15הרימון  שמואל קראווני

 0535777792 א/63השחל  רפי אחוול 14השחל  צעירים ת/ש
 חדרי יהושוע 4חשמונאים  ת-רמב"ם 

 ציון נגר
 28מודיעין 

 5שמעון הצדיק 
0528019240 
0524051313 

 0526141020  קובי בסא 15השחל  ת/ב-רמב"ם
רמת הדר  רמת הדר א

 6האגודה 
 שאבי פינץ

 יורם יבין
 3780ת.ד.
 4522061ת.ד 

0526341335 
0528740182 

 שלמה סיאני מבצע משה שבזי ת/ב
 זכריה עוקבי

 30קיבוץ גלויות 
 36המעגל 

0525975597 
0544461931 

 0528656016 24אלכסנדר הגדול  יהודה שרעבי 4 הרב נגר ש/ת-שבזי
 0524752935 א/45שחל  מנשה צברי 4מבצע קדש  ת ש/ב-שבזי

 משה סקיף השומר נווה הדר ס-שבת אחים
 אלי חן

 0522650364 24השומר 

 052-2787568 7טרומפלדור  מוטי טימור 1אסירי ציון  ס -שילה 
     

שמעון הצדיק  ת-שער השמים
37 

 0522578110 נווה נאמן 6יוחנן  ארז שלום
 smsרק הודעות 

 טביב יוחנן 4בבלי  ס-שערי חסד
 שי טביבי

 050-7427651 12סעדיה גאון 
0546620612 

 0502888535 33השחל  יוסי מדמון 15 השחל תפארת ישראל ת/ש

 רונן יעקובי יורדי הים גני צבי תפארת ישראל ת/ש
 יובל כהן

 
 

 3הלולב 
 2הרימון 

0544906010 
0502332000 

 

 

 הגבאי פלאפון הגבאי כתובת הגבאי שם כתובת הכנסת בית שם

 0539049786 5החייל  אטדגי בר 3בבלי  אוהל משה
ת.ד.  7מעייני  אפיקי הנחל

841 
 0503754335 14הזקיף  חן יעקב

שמעון הצדיק  ס–אלי כהן 
35 

 גמזו רחמים
 כהן אלי

 16חשמונאים
 30שמעון הצדיק 

097402755 
0505675741 

 ללא וואטצאפ
גיל  2מבצע  תמני-אראל

 עמל
 משה חברוני
 יוחאי בן יוסף

 0545010700 39/1יסוד המעלה 
 

 אביעד אלמגור 15השחל  ת/ש-בית אל
 אלמגורעודד 

 57שחל 
 37שחל 

0503166301 
0542360007 
0506494972 

הוד  15המעפיל  בית יעקב ת/ש
 השרון

 יוסי מוסה
 רחמים כלף

 20 העליות
 17העליות 

0522577668 
0547328193 

 0508450888  אופיר טויל בן גמלא בני עקיבא
 איתי נתן בכר א24רמתיים  נפש משיבתברסלב 

 הושע איינהורן
 א1רמתיים 

 רמות 1 הסולטן דרך
 השבים

0527693841 
0549099199 

שמעון הצדיק  האשכנזי
37 

 0587640931 21אלכסנדר הגדול  יובל גרשוני

 0547456248 31הסנונית  יחיאל נחשון רח' דגניה הדר א
 2האהבה  הוד יוסף

 
 לחיאני שלמה

 יוסף סמוכה
 41דרך מגדיאל 

 6/1אשכול 
0528906689 
0522436657 

 0537556669 4שחל  שבת שמואל הכהן 4קיבוץ גלויות  ס-היכל יוסף
 ללא וואטצאפ

 יהושוע זינגר 30בן גמלא  א-הרב קוק
 

 דר' עוז ברגר

א  28משאבים 
 4520134מיקוד 

 

0548020470 
0544484950 

 יואב מדמוני 43נצח ישראל  הרמב"ם ת/ב
 ישי עוזרי

 4התבור 
 

0523112090 
0505264916 

 שאולי דהן נווה נאמן ס-הרשבי
 פלג רוני

 0527115986 4שלום נגר 
 ללא וואטצאפ

 8חשמונאים  ציון יצחקי 37הצדיק שמעון זכרון משה
 1האירוס 

0522450471 

 0547770835  שמשון טל 10הבנים  א-חב"ד
 0505319884 10 ירושלמי שאבי הרצל 2 בבלי ס– ישורון

 יצחק בן שלום נצח ישראל ישורון ת/ש
 אפרים מעודד

 12נצח ישראל 
 18נצח ישראל 

0505658082 
0549194522 

שמעון הצדיק  ת-כתר תורה
37 

 ארזי שלום
 יצהרימנחם 

 15מודיעין 
 נוןה נאמן 8אפק 

0523352428 
0527201133 

 0544476760 אלישמע 44הכלנית  טולי שוחט 28רמתיים  מאור רחמים
 0544558052 78דרך השרון  בראוונר יצחק 13הדבש  א-מאיר עולם

 0542888415 5/7הגילבוע  אורי אברהם גיל עמל 8הגולן  תמני-מוריה
0505805257 

 יהודה טייב 3הגיבור  ס -מעט מקדש 
 מוטי שילוח

 3אסף הרופא 
 20שלמה המלך 

0528727133 

 מנחם ברכהולץ 1כיכר מגדיאל  א-משכן יעקב
 צבי ויסברט

 0526020248 5גולדה מאיר 
0544222739 

משכן סאסי עולי 
 ס-לוב

מבצע משה 
 -פינת הגולן 

 מגדיאל

 אריה רבינוביץ
 ברוך צור

 אליהו גנח

 21גלויות קיבוץ 
 4/35בן צבי 

0537684129 
.0522237720 

 שמעון סער נווה הדר השומר נחלת אחים
 אבי חיראק

 0522514034 6הידיד 
0546967291 

 0545800246 13בן גמלא  עמי לוי 30בן גמלא  ת ש/ב-נחלת אחים

 

 הגבאי פלאפון הגבאי כתובת הגבאי שם כתובת הכנסת בית שם

 0539049786 5החייל  אטדגי בר 3בבלי  אוהל משה
ת.ד.  7מעייני  אפיקי הנחל

841 
 0503754335 14הזקיף  חן יעקב

שמעון הצדיק  ס–אלי כהן 
35 

 גמזו רחמים
 כהן אלי

 16חשמונאים
 30שמעון הצדיק 

097402755 
0505675741 

 ללא וואטצאפ
גיל  2מבצע  תמני-אראל

 עמל
 משה חברוני
 יוחאי בן יוסף

 0545010700 39/1יסוד המעלה 
 

 אביעד אלמגור 15השחל  ת/ש-בית אל
 אלמגורעודד 

 57שחל 
 37שחל 

0503166301 
0542360007 
0506494972 

הוד  15המעפיל  בית יעקב ת/ש
 השרון

 יוסי מוסה
 רחמים כלף

 20 העליות
 17העליות 

0522577668 
0547328193 

 0508450888  אופיר טויל בן גמלא בני עקיבא
 איתי נתן בכר א24רמתיים  נפש משיבתברסלב 

 הושע איינהורן
 א1רמתיים 

 רמות 1 הסולטן דרך
 השבים

0527693841 
0549099199 

שמעון הצדיק  האשכנזי
37 

 0587640931 21אלכסנדר הגדול  יובל גרשוני

 0547456248 31הסנונית  יחיאל נחשון רח' דגניה הדר א
 2האהבה  הוד יוסף

 
 לחיאני שלמה

 יוסף סמוכה
 41דרך מגדיאל 

 6/1אשכול 
0528906689 
0522436657 

 0537556669 4שחל  שבת שמואל הכהן 4קיבוץ גלויות  ס-היכל יוסף
 ללא וואטצאפ

 יהושוע זינגר 30בן גמלא  א-הרב קוק
 

 דר' עוז ברגר

א  28משאבים 
 4520134מיקוד 

 

0548020470 
0544484950 

 יואב מדמוני 43נצח ישראל  הרמב"ם ת/ב
 ישי עוזרי

 4התבור 
 

0523112090 
0505264916 

 שאולי דהן נווה נאמן ס-הרשבי
 פלג רוני

 0527115986 4שלום נגר 
 ללא וואטצאפ

 8חשמונאים  ציון יצחקי 37הצדיק שמעון זכרון משה
 1האירוס 

0522450471 

 0547770835  שמשון טל 10הבנים  א-חב"ד
 0505319884 10 ירושלמי שאבי הרצל 2 בבלי ס– ישורון

 יצחק בן שלום נצח ישראל ישורון ת/ש
 אפרים מעודד

 12נצח ישראל 
 18נצח ישראל 

0505658082 
0549194522 

שמעון הצדיק  ת-כתר תורה
37 

 ארזי שלום
 יצהרימנחם 

 15מודיעין 
 נוןה נאמן 8אפק 

0523352428 
0527201133 

 0544476760 אלישמע 44הכלנית  טולי שוחט 28רמתיים  מאור רחמים
 0544558052 78דרך השרון  בראוונר יצחק 13הדבש  א-מאיר עולם

 0542888415 5/7הגילבוע  אורי אברהם גיל עמל 8הגולן  תמני-מוריה
0505805257 

 יהודה טייב 3הגיבור  ס -מעט מקדש 
 מוטי שילוח

 3אסף הרופא 
 20שלמה המלך 

0528727133 

 מנחם ברכהולץ 1כיכר מגדיאל  א-משכן יעקב
 צבי ויסברט

 0526020248 5גולדה מאיר 
0544222739 

משכן סאסי עולי 
 ס-לוב

מבצע משה 
 -פינת הגולן 

 מגדיאל

 אריה רבינוביץ
 ברוך צור

 אליהו גנח

 21גלויות קיבוץ 
 4/35בן צבי 

0537684129 
.0522237720 

 שמעון סער נווה הדר השומר נחלת אחים
 אבי חיראק

 0522514034 6הידיד 
0546967291 

 0545800246 13בן גמלא  עמי לוי 30בן גמלא  ת ש/ב-נחלת אחים
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 0522430988 12/3בן גוריון  יחיאל עמרמי
ניצחון ישראל יוצאי 

 ס-פרס
שמעון הצדיק 

37 
הוד  16החשמונאים  עוזי מועלמי

 השרון
0545828765 

 0505331194  צחי נבטי 30בן גמלא  ס-ספרדי מרכזי
 7434447 10גולומב  עופרהדרי  2מבצע קדש  א-מעייני שע"

0504156020 
מועדון הנוער  ס אחציר -ע"ש אבו 

שרת רמתיים  
 (31)ביאליק 

 דיין רפאל
 צבעוני יגאל

 27/18שיכון שרת 
 ללא וואטצאפ

0542449849 
0547700101 

 דני ויסבלט 1כיכר מגדיאל  א-ע"ש הרב מעייני
 

 0507907322 11אסירי ציון 

 מיכאל חזיזה 30המגן  ס-ע"ש ירון פאגי 
 מרדכי ברמלי

 0523576043 39המגן 
 

 אמיתי חביב 1הטווס  120עד 
 יצחק סיטון

 0523679302 

 מורדוךיוסף  2הרשות  עדת שלום
 שלום בן שלוש

 23הגאולה 
 12ישורון 

0527811008 
0547505295 

 ס-עולי המזרח
 משכן רפאל

 שמש יחזקאל 3 משהמבצע 
 אלי סייג

 יורם אברהם

 65שנת היובל
 ששת הימים

 3מבצע שלמה 

ללא  0586512566
 ווא

0524515512 
0508452269 

 0504224240 6סעדיה גאון  לירן עטר 2בבלי  עולי עירק
 097441422 גיל עמל 6כינרת  זכריה אשוואל גיל עמל 6כינרת  עץ חיים ת/ש

0503777119 
גני  15המעפיל  ת-עץ חיים

 צבי
 0506776244 15הרימון  שמואל קראווני

 0535777792 א/63השחל  רפי אחוול 14השחל  צעירים ת/ש
 חדרי יהושוע 4חשמונאים  ת-רמב"ם 

 ציון נגר
 28מודיעין 

 5שמעון הצדיק 
0528019240 
0524051313 

 0526141020  קובי בסא 15השחל  ת/ב-רמב"ם
רמת הדר  רמת הדר א

 6האגודה 
 שאבי פינץ

 יורם יבין
 3780ת.ד.
 4522061ת.ד 

0526341335 
0528740182 

 שלמה סיאני מבצע משה שבזי ת/ב
 זכריה עוקבי

 30קיבוץ גלויות 
 36המעגל 

0525975597 
0544461931 

 0528656016 24אלכסנדר הגדול  יהודה שרעבי 4 הרב נגר ש/ת-שבזי
 0524752935 א/45שחל  מנשה צברי 4מבצע קדש  ת ש/ב-שבזי

 משה סקיף השומר נווה הדר ס-שבת אחים
 אלי חן

 0522650364 24השומר 

 052-2787568 7טרומפלדור  מוטי טימור 1אסירי ציון  ס -שילה 
     

שמעון הצדיק  ת-שער השמים
37 

 0522578110 נווה נאמן 6יוחנן  ארז שלום
 smsרק הודעות 

 טביב יוחנן 4בבלי  ס-שערי חסד
 שי טביבי

 050-7427651 12סעדיה גאון 
0546620612 

 0502888535 33השחל  יוסי מדמון 15 השחל תפארת ישראל ת/ש

 רונן יעקובי יורדי הים גני צבי תפארת ישראל ת/ש
 יובל כהן

 
 

 3הלולב 
 2הרימון 

0544906010 
0502332000 

 

 

 הגבאי פלאפון הגבאי כתובת הגבאי שם כתובת הכנסת בית שם

 0539049786 5החייל  אטדגי בר 3בבלי  אוהל משה
ת.ד.  7מעייני  אפיקי הנחל

841 
 0503754335 14הזקיף  חן יעקב

שמעון הצדיק  ס–אלי כהן 
35 

 גמזו רחמים
 כהן אלי

 16חשמונאים
 30שמעון הצדיק 

097402755 
0505675741 

 ללא וואטצאפ
גיל  2מבצע  תמני-אראל

 עמל
 משה חברוני
 יוחאי בן יוסף

 0545010700 39/1יסוד המעלה 
 

 אביעד אלמגור 15השחל  ת/ש-בית אל
 אלמגורעודד 

 57שחל 
 37שחל 

0503166301 
0542360007 
0506494972 

הוד  15המעפיל  בית יעקב ת/ש
 השרון

 יוסי מוסה
 רחמים כלף

 20 העליות
 17העליות 

0522577668 
0547328193 

 0508450888  אופיר טויל בן גמלא בני עקיבא
 איתי נתן בכר א24רמתיים  נפש משיבתברסלב 

 הושע איינהורן
 א1רמתיים 

 רמות 1 הסולטן דרך
 השבים

0527693841 
0549099199 

שמעון הצדיק  האשכנזי
37 

 0587640931 21אלכסנדר הגדול  יובל גרשוני

 0547456248 31הסנונית  יחיאל נחשון רח' דגניה הדר א
 2האהבה  הוד יוסף

 
 לחיאני שלמה

 יוסף סמוכה
 41דרך מגדיאל 

 6/1אשכול 
0528906689 
0522436657 

 0537556669 4שחל  שבת שמואל הכהן 4קיבוץ גלויות  ס-היכל יוסף
 ללא וואטצאפ

 יהושוע זינגר 30בן גמלא  א-הרב קוק
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רשימת עסקים כשרים בהוד השרון

 

 

 

 גרעיניתמעצמה  הוד השרון 67דרך השרון  חנות פיצוחים תבלינים פרווה

 הוד 54דרך מגדיאל  חנות פיצוחים תבלינים פרווה
 ממלכת קלייה וטבע השרון

הוד  78דרך רמתיים  חנות פיצוחים תבלינים פרווה
 השרון

 קליית ידידיה

 הוד 35דרך רמתיים  חנות פיצוחים תבלינים פרווה
 פיצוחי מישל השרון

 קליית הכיכר הוד השרון 9/4הידידות  חנות פיצוחים תבלינים פרווה

חנות gow nuts א הוד השרון6/הרצל  חנות פיצוחים תבלינים פרווה+ חלבי   

 

 

 

 שם כתובת ענף סוג
 עסק כשרות

  

 איטליז בשר בשרון רפאל הוד השרון 12הבנים  אטליז בשרי

 הוד 62דרך מגדיאל  אטליז בשרי
 אטליז מרכז הבשר תאני השרון

 .ש.א.איטליז מ הוד השרון 80דרך השרון  אטליז בשרי

 איטליז יובל הוד השרון 2סוקולוב  אטליז בשרי

 הד 52הימים ששת  אטליז בשרי
 קצב קצב השרון

 /קניון עזריאלי  אטליז בשרי
 הוד השרון 3בוטינסקי 'ז

 אטליז מעדני גורמה

 אולמי אחוזת השרון הוד השרון 7בני ברית  אולמות בשרי

 הוד 12שמעון הצדיק  חנות או סופרמרקט פרווה+ חלבי + בשרי 
 מ"חברון משה שפע בע השרון

 מ"כל בו חצי חינם בע הוד השרון 2הרקון  או סופרמרקט חנות פרווה+ חלבי + בשרי 

 שופרסל הבנים הוד השרון 14הבנים  חנות או סופרמרקט פרווה+ חלבי + בשרי 

 שופרסל קניון מרגלית הוד השרון 1הטווס  חנות או סופרמרקט פרווה+ חלבי + בשרי 

 צמרת עמי שיווק מזוןן הוד השרון 16הרצל  חנות פירות וירקות פרווה
 מ"בע

  

 שוק פירות וירקות גיל הוד השרון 2חרמון  חנות פירות וירקות פרווה
 עמל

  

 היפר זול צורי את יהודה הוד השרון 78השרון דרך  חנות פירות וירקות פרווה

 בורא פרי וירק הוד השרון 12הבנים  חנות פירות וירקות פרווה

 שוק הירקות הוד השרון 4בני ברית  חנות פירות וירקות פרווה

 ירקניה בכיכר הוד השרון 1הידידות  חנות פירות וירקות פרווה

סוג 
 כשרות

שם  כתובת ענף
   עסק

 הוד 64דרך מגדיאל  מאפיות פרווה +חלבי 
 השרון

 מאפית שיבולת השרון
 מגדיאל

  

 מאפיית הטעם התימני הוד השרון 4בני ברית  מאפיות פרווה

 לחם הכפר מגדיאל הוד השרון 1הידידות  מאפיות פרווה+ חלבי 

 מאפית שיבולת השרון הוד השרון 6הבנים  מאפיות פרווה+ חלבי 
 רמתיים

 יקב גתו הוד השרון 13גולומב  יקבים פרווה

        שם עסק                   כתובת                       ענף                    סוג כשרות
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 בורגר ראנץ הוד השרון 2הרקון  מסעדות בשרי

 טורטיה בר -טאקוס  הוד השרון 69דרך השרון  מסעדות בשרי

 מסעדת הטאבון בון הוד השרון 90דרך השרון  מסעדות בשרי

 שווארמה בכיכר הוד השרון 5הידידות  מסעדות בשרי

 מעדניית בני הוד השרון 13הבנים  מסעדות בשרי

 סודוך הוד השרון 63דרך השרון  מסעדות בשרי

 סביח השרון הוד השרון 67דרך השרון  מסעדות פרווה

 קפה גרג קניון שרונים הוד השרון 2הרקון  מסעדות חלבי

 הטאבון של חיים הוד השרון 86דרך השרון  מסעדות בשרי

 הוד 63דרך רמתיים  מסעדות חלבי
 הפריקסה של חיימיקו השרון

 ארומה הוד השרון 2הרקון  מסעדות חלבי+ בשרי 

 מסעדת המיצלה הוד השרון 8החרש  מסעדות בשרי

 מסעדת חומס המחבוא הוד השרון 12הבנים  מסעדות פרווה

 אושי אושי הוד השרון 3זבוטינסקי  מסעדות בשרי

 חומוס אליהו הוד השרון 24הנגר  מסעדות פרווה

 הוד 65דרך רמתיים  מסעדות בשרי
 השרון

 kingמסעדת קינג מיט 
meat 

  

 הוד 65דרך רמתיים  מסעדות בשרי
 השניצל של כושי השרון

 מסעדת בלאק קפה הוד השרון 24הנגר  מסעדות חלבי

 שיפודי הטאבון הוד השרון   5קדם  מבוא מסעדות בשרי

 חומוס כספי הוד השרון 2 סוקולוב מסעדות חלבי

 

 

 

 החלה הוד השרון 63רמתיים  מזנון או בית קפה בשרי

 גלרטה בוטיק הוד השרון 65רמתיים  מזנון או בית קפה חלבי

 חדר אוכל) סאנו(מטבח  הוד השרון 11החרש  מטבחי מוסדות בשרי
 עובדים

  

 הוד השרון 120עד  הוד השרון 1הטווס  מטבחי מוסדות בשרי

 כפר הנוער מוסינזון הוד השרון 1עלית הנוער  מטבחי מוסדות חלבי+ בשרי 

 גבינות המשק הוד השרון 7סוקולוב  מעדנייה פרווה+ חלבי + בשרי 

        שם עסק                   כתובת                       ענף                    סוג כשרות
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 הוד השרון 120עד  הוד השרון 1הטווס  מטבחי מוסדות בשרי

 כפר הנוער מוסינזון הוד השרון 1עלית הנוער  מטבחי מוסדות חלבי+ בשרי 

 גבינות המשק הוד השרון 7סוקולוב  מעדנייה פרווה+ חלבי + בשרי 

        שם עסק                   כתובת                       ענף                    סוג כשרות
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תעודת כשרות מיוחדת לפסח

לקראת חג הפסח הנפיקה הרבנות הראשית הוד השרון  
תעודת כשרות מיוחדת לפסח תשפ"א

 

לימי הפסח אין להסתמך על תעודת הכשרות הרגילה
כולל באטליזים, חנויות דגים, פיצוחים )לאוכלי קטניות(

הערות: 
לנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח יש לבדוק כל מוצר מזון, כולל מוצרי 

חלב, אם כשרותו היא לאוכלי קטניות בלבד.
שמן כותנה יש שאינם משתמשים בו, מחשש קטניות.

תרופות קופות החולים מפרסמות רשימות תרופות כשרות לפסח, הנזקק 
לגבי  וכן  הרב.  אל  בשאלה  יפנה  אלה  ברשימות  רשומות  שאינן  לתרופות 

פרטים על לגבי תחליפי החלב.

אין להאכיל בעלי החיים מזון המכיל חמץ

יש לבדוק על גוף התעודה 
"ללא חשש קטניות" או 
יום ראשון כב' ניסן תשפ"א 04/04/21"לאוכלי קטניות"

לפסח תשפ"א
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זמני מכירת חמץ

החל מיום ראשון א' ניסן תשפ"א

• הרה"ג ראובן הילר שליט"א - רב מרכז העיר והשכונות 

• הרה"ג יובל מוגהז שליט"א - רב קהילת נווה נאמן 

• רבני  בתי הכנסת - המורשים  למכירת  חמץ ע"י הרב ראובן הילר שליט"א

• במשרדי המועצה הדתית והרבנות הראשית- רחוב זקיף 10 הוד השרון 09-7481152    

     

09:00-16:00 ראשון - חמישי

9:30-13:00 יום שישי

ניתן למכור חמץ גם באתר האינטרנט של המועצה הדתית הוד השרון

   www.mdhh.co.il 
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תתקיימנה אי"ה
בשבת פרשת "ויקרא"

ז' ניסן תשפ"א )20.03.21(

דרשות
שבת הגדול

הרה"ג הרב ראובן הילר שליט"א
רב מרכז העיר והשכונות 

ליל שבת- בית כנסת שכונת הדר רח' דגניה )מול המרכז לאומנויות(
שבת בבוקר- בבתי הכנסת בשכונת גיורא

שבת בצהריים- בשעה 16:15, הדרשה המרכזית  שבת הגדול 
בבית כנסת הספרדי ברח' יהושוע בן גמלא בשכונת רמתיים 

הרה"ג הרב יובל מוגהז שליט"א 
רב קהילת נווה נאמן

ביום חמישי ה' ניסן 18.03.21 בין מנחה לערבית- בבית כנסת הרשב"י
ליל שבת לפני תפילת ערבית- בית כנסת הרמב"ם 

שבת בבוקר בזמני התפילות- בבתי הכנסת ברח' שמעון הצדיק 37 
שבת בצהריים לנשים – 13:30 בבית כנסת שבזי נוה נאמן  

ולגברים לפני מנחה לפני צאת שבת בבית כנסת "כתר תורה" נוה נאמן

הרה"ג ארז אלחרר שליט"א 
רב בית הכנסת מקדש מעט

ביום שבת אחר הצהריים בשעה 15:45 בבית הכנסת מקדש מעט

הרה''ג שמואל הולשטיין שליט''א
רב בית כנסת משכן יעקב

ליל שבת- בית כנסת המרוקאי בבית ספר שילה
שבת בבוקר קודם קריאת התורה- בית כנסת הוד יוסף

שבת בצהריים- מנחה בשעה 16:30, ולאחר מכן דרשת שבת הגדול בבית 
כנסת הגדול משכן יעקב כיכר מגדיאל
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הגעלת כלים 

הגעלת כלים תתקיים אי"ה:
יום ראשון ח' ניסן 21/03/21 

בשכונת נוה נאמן במקווה רח' אלכסנדר הגדול 30 מהשעה 10:00 בבוקר עד 13:00

 יום ראשון ח' ניסן 21/03/21 
בשכונת גיורא ברחבת בתי הכנסת רח' הבבלי מהשעה 14:00 עד השעה 18:30

יום שני ט' ניסן 22/03/21 
מתחם 1200 במתחם הגנים מהשעה 13:00 עד השעה 18:00

יום רביעי יא' ניסן 24/03/21  

במרכז העיר מאחרי ביה"כ האשכנזי יהושוע בן גמלא 28 רמתיים מהשעה 11:00 עד 18:30

יום חמישי יב' ניסן 25/03/21 
ברחבת בית הכנסת המרכזי משכן יעקב כיכר מגדיאל מהשעה 10:00 עד 18:30

1. הגעלה תיעשה רק לכלים שנעשה בהם ניקיון יסודי, כולל כתמי פיח וחלודה מבפנים

    ומבחוץ, וכן בקפלים ובידיות.

2. אין להשתמש בכלים המיועדים להגעלה, בדברים חמים, 24 שעות לפני ההגעלה.

3. כלים שיש בהם סדקים או חריצים לא ניתן להגעיל.

כלים שלא ניתנים להכשרה לפסח

כלים קרמיים • כלי חרס • נפה • סיר אפיה • תבנית אפיה • סיר לחץ • מקצפות
חלקי המיקסר המשמשים להכנת עוגות • בקבוק לתינוק • מברשת שיניים

טוסטר • מחבת טפלון • סכו"ם עם ידיות עץ או פלסטיק

לתשומת לב!
המועצה הדתית אינה נושאת באחריות על אובדן או נזק, 

לכלים שנמסרו להגעלה
לאחר חודש יתרמו כלים שנשארו או נשכחו.
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מקוואות לטבילת כלים חדשים

שים לב!!!

כלים שנעשו על ידי מי שאינו יהודי, והעשויים ממתכת או מזכוכית 
חייבים בטבילה במקווה טהרה לפני השימוש

פתוח עד השעה 23:00 רמתיים מאחרי בית הכנסת המרכזי בן גמלא

פתוח עד השעה 17:00 גיל עמל הנגב 4 , בצד המקווה

פתוח עד השעה 23:00 נווה נאמן אלכסנדר הגדול 13 מאחורי המקווה

לפני הטבילה מברכים )בברכה אחת יכול לכלול את כל הכלים שמטביל(:

"ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצָוּנּו 
ַעל ְטִביַלת ֶכִּלי".

 ובהטבלת מספר כלים מברך "ַעל ְטִביַלת ֵכִּלים"

• כלי עץ, חרס, פלסטיק - אין צורך להטביל.

• כלים קרמים וכלי פורצלן ואמאייל - טובלים ללא ברכה.

• כלים קרמיים - טובלים ללא ברכה.

• כלים המצופים שיש שחור עשויים מברזל ולכן טעונים טבילה בברכה.

• תבניות אלומיניום חד פעמיות תוצרת חו"ל - אם עושים בהם שימוש רב פעמי

טעונים טבילה בלא ברכה.

• לפני הטבילה יש להסיר מהכלים כל המדבקות שעליהם.

• יש להקפיד להכניס את הכלי כולו בבת אחת למים.

• ילדים למטה מגיל מצוות אינם רשאים להטביל.

• אסור לטבול כלים בשבת או בחג עצמו.

• יש להיזהר שלא להשתמש בכלים חשמליים שנטבלו עד שיתייבשו היטב.
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ניקיון הבית מחמץ

•  יש לנקות ולבדוק היטב בכל מקום בו קיים חשש שהכניסו חמץ לתוכו במשך השנה, 

כולל תיקים, כיסים, וכדו.'

• אין חובה לנקות ספרים שמשתמשים בהם כל השנה, משום שאין זה ודאי שיש בהם 

חמץ, ובכל מקרה מדובר בפירורים קטנים הבטלים מעצמם, אולם יש לבדוק הספרים 

שמשתמשים בהם על השולחן שאוכלים עליו בימי הפסח.

וחזקה  הארוחה,  בעת  בהם  שהשתמשו  להניח  יש  קטנים  ילדים  וספרי  ברכונים   •

שמלוכלכים בחמץ, אם רוצים להשתמש בהם בפסח חובה לנקותם היטב דף דף, אם 

לא ניקה יצניעם לכל ימות הפסח ויכללם במכירת חמץ. 

כגון  ויש בהם חשש חמץ,  אוכל  דברים שאינם  גם  ולכלול במכירת חמץ  להצניע  ראוי 

משחות, תוספי מזון, כדורים, סירופ, כדורי מציצה וכד.'

ביעור חמץ

• מדאורייתא חמץ בפסח אסור באכילה ובהנאה, והמשהה חמץ בפסח ברשותו עובר 

בשני לאווים: בל יראה ובל ימצא.

• מצוות עשה מן התורה לבער את כל החמץ מרשותינו עד חצות היום של ערב פסח 

)י"ד ניסן( ומדברי חכמים יש לבער את החמץ על ידי שרפתו )בדווקא(, עד תחילת שעה 

יכול לבער את חמצו בשריפה,  שישית של היום. שעה זמנית כפי שמפורסם בלוח. אם אינו 

יבערנו מרשותו בכל דרך שיכול. 

קודם לשעה שישית חובה לבטל את החמץ ולהפקירו בנוסח הידוע כל חמירא וכו.

חובה זו חלה גם על מי שלא נמצא בביתו בשעה זו כג' היוצאים לנופש, או מתארחים מחוץ 

לביתם וכו'

• אף חמץ שנתבטל ברוב מין במינו או בשישים מין בשאינו מינו וכן שאר דברים, שאין איסור 

מן התורה להשהותם בפסח, יש בהם חשש לתערובת חמץ, טעם חמץ - מדרבנן חייב לבערם.

• אין להשליך חמץ לפח האשפה הנמצא בחצר או בחדר האשפה בבית 

המשותף, אם בטוחים שהאשפה תפונה על ידי העיריה קודם שעה שישית, ונזרק חמץ לפח אין 

לחשוש לכלום.
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מכירת חמץ

כיום נהגו לעשות את רב העיר שליח למכור לגוי את החמץ שמסיבות שונות החלטנו 

להשאירו ברשותינו. עיקרה של התקנה הייתה למקרה שיש הפסד מרובה אם יבער החמץ שברשותו.

תקנה זו מסתמכת על הכלל ההלכתי: "שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים 

ושל גבוה" 

על ידי המכירה לגוי החמץ יצא מרשותינו ונכנס לרשותו של הגוי, אלא שלעת עתה הוא 

משאיר את רכושו ברשותינו. יש ליחד מקום לחמץ שנמכר לגוי ואין לפותחו או להשתמש 

בו בתוך ימי חג הפסח.

מן הראוי  שלא לכלול במכירה לנכרי  חמץ גמור, למעט אם יש הפסד מרובה, וכל אחד יקבע 

וכן מוצרים  נוקשה,  לעצמו מה נחשב עבורו הפסד מרובה תערובת חמץ, חשש חמץ, חמץ 

שלא  גם  במכירה  לכלול  נוהגים  הפסח,  קודם  בהם  והשתמשנו  חמץ  בחשש  שאינם 

בהפסד מרובה.

רשימת מוצרים עם חשש חמץ

להלן רשימת מוצרים שהרכיבים שבהם עלולים להגיע ממקור שהוא חמץ או גדלו על 

מצע חמץ.

ביותר,  מרשימה  הנה  האחרונות  בשנים  המזון  בתעשיית  הטכנולוגית  ההתפתחות 

ומעמידה בפני נותני הכשרות ביחוד לפסח בעיות רבות, להלן מקצתם: לצורך המתקת 

על  כיום בתעשיה בסוכר המופק מעמילן חיטה, אנזימים הגדלים  מוצרים משתמשים 

או תערובת חמץ, חלבון שמגיע מחלבון חיטה,  מצע חמץ, ממיסים המופקים מחמץ 

תחליפי שומן הבאים  בעיקר  משיבולת שועל, תמציות וחומרי טעם שחלק  מהמרכיבים 

)חומר  מתחלב  אמולסיפייר  מחמץ,  שהופקו  חומרים  בהם  שיש  או  חמץ,  מצע  על  גדלו 

מקשר( מיוצר גם מחמץ.

כיום מחייב החוק לרשום על המוצר אם הוא מכיל גלוטן. )וכך נדע אם המוצר הוא וודאי חמץ( 

כמעט ואין כיום מוצר מזון שאינו מכיל מספר רכיבים, ולכן יש להקפיד לקנות את 

כל המוצרים הכשרים לפסח רק עם חותמת כשר לפסח תשע"ט. שם הרב/רבנות 

נותני ההכשר.
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הרשימה דלהלן מורכבת ממוצרים שאחד המרכיבים שבהם 
יכול להיות חמץ או חשש חמץ.

א
אבקות למיניהן וסוגיהן....................חשש חמץ.

אבקות אפיה..................................כמעט ואין חשש חמץ.
אלכוהול..........................................בעיקר מחו"ל חשש חמץ. ראה ויסקי

ב
בורגול.............................................חיטה שעברה הרטבה. אינו חמץ גמור.

בטנים מצופים)קבוקים(...................חמץ.
במבה.............................................עלול להיות חומרים שמקורם מחמץ.
בשר צמחי......................................עלול להיות חומרים שמקורם מחמץ.

בשר מעובד נקניק נקניקיות המבורגר קבב בשר מוזרק...........עלול להיות חמץ גמור. קפוא-  חשש 
חמץ לשמירת טעם וצבע.

ג
גביעי גלידה.....................................חמץ.

גלוקוז ............................................יש מקטניות, ויש מחמץ.
גפילטע פיש ..................................עלול להיות חמץ גמור.

גריסים ...........................................אם עברו הרטבה לפני אריזה, חמץ גמור. בכל מקרה לאחסן 
עם שאר מוצרי חמץ.

גרנולה ...........................................חמץ. יש אפשרות שיהיה רק מקטניות.
וכו'. יתכן רכיבים שמקורם  ............................................כולל גבינות מעובדות, צהובות,  גבינות 

חמץ.
גלידות ...........................................יתכן רכיבים שמקורם חמץ.

ד
דג מעושן/דגים קפואים ................. הדג לא שומר על צורתו וצבעו אפילו בהקפאה כדבר המובן 

מאליו )ראה לעיל בשר מעובד-קפוא(
דגני בוקר .......................................חמץ, יש מקטניות ללא כל תערובת.

דוחן ...............................................קטניות.
ד'ריש .............................................בורגול דק, חמץ.

ו
וודקה ............................................עלול להיות חמץ, בהכשר עד"ח כל ימות השנה אינו חמץ.

ויטמינים .........................................יכולים להיות מופקים מחמץ. ויטמין B2 C D מופקים בד"כ 
מחומרי חמץ

ויסקי ..............................................חמץ. ראה משנ"ב ס"ק ד' ושע"ת שם ס"ק ב' המנהג לכלול 
את המשקאות החריפים במכירת חמץ.

ז
זעתר הטחון לאבקה .......................חשש חמץ היות ומערבבים בו שומשום קלוי, שיתכן ונאפה 

עם חמץ.
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ח
חומץ טבעי/סנטטי ........................... יתכן רכיבים שמקורם מחמץ.

חומצת אמינו .................................. חשש חמץ.
חמץ  בחשש  רכיבים  יש  ההחמצה  בתהליך  חמץ.  ...........................................חשש  חמוצים 

)בתעשיה אין מושג החמצה טבעית(
חרדל )ממרח( ..................................חשש חמץ.

חלבה ...............................................קטניות. ללא סוכר חשש חמץ. בכל תהליך ייצור של חלבה 
רגילה עלול להיות חמץ.

חטיפים )כל הסוגים( .........................חשש חמץ/יש גם על בסיס קטניות.
חלב סויה בטעמים ...........................חשש חמץ. ללא טעמים כלל, קטניות.

חלבונים ...........................................בד"כ קטניות, יש גם בחשש חמץ.
חמאת בוטנים ..................................יש בה תוספים, קטניות/חשש חמץ.

ט
טונה )שימורים( .................................קטניות.

טפיוקה ............................................עמילן אין חשש.
טיפות לבליעה ..................................ראה תרופות.

י
ירקות מיובשים .................................בתהליך הייבוש יש חשש חמץ )חשש קטניות(

כ
כוסמת .............................................קטניות.
כמון .................................................קטניות.

ל
לדר ..................................................חשש חמץ.

ליקר )כל הסוגים( .............................בין המרכיבים עלול להיות חמץ.
מ

מזון לתינוקות ...................................בין המרכיבים עלול להיות חמץ.
מיונז )גם מופחת קלוריות( ................יתכן רכיבים שמקורם חמץ.

מלבין קפה .......................................חמץ.
ממרחים, ממתקים, ממתיקים, מסטיקים ....... חשש חמץ, ויש גם על בסיס קטניות.

משפרי אפיה ....................................חשש חמץ.
משקאות קלים .................................עלול להיות חשש חמץ, יש גם תערובת קטניות.

מתחלבים ........................................קטניות ויש חשש חמץ.
מעדני חלב .......................................קטניות )עלול להיות חשש חמץ(

נ
חשש  זה  מחומר  מכילים  קוסמטיים  כולל  מוצרים  חיטה.........................................הרבה  נבט 

חמץ.
ס

סודה לשתיה ....................................בד"כ אין חשש חמץ.
סוכר ...............................................בד"כ אין חשש חמץ. בתעשיה יש הרבה סוכר 

המופק מעמילן חיטה
סוכר וניל ..........................................יתכן מקור חמץ.
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סוכר ענבים ....................................כיום מייצרים גם מעמילן חיטה חשש חמץ.
סולת .............................................יכול להיות חמץ.

סיבים תזונתיים ...............................חמץ, יש מופקים מקטניות.
סירופ )לא רפואי( ............................חשש חמץ.

סלטים מוכנים )ללא יוצא מן הכלל( ..........יש בהם רכיבים שיתכן שמקורם חמץ.
סרדינים )שימורים( .........................קטניות.

ע
עמילן .............................................יש ממקור חמץ.

פ
פיצוחים )קלויים( פירות יבשים ........תלוי בצורה והיכן נקלו.

פריכיות אורז, פצפוצי אורז ............ תלוי מאד בצורת הייצור.
פרחים מיובשים .............................אלו העשויים מחמשת מיני דגן יש לאחסן עם שאר מיני חמץ 

לכלול במכירת חמץ.
צ

צ'יקו ..............................................חשש חמץ.
ק

קוואקר ..........................................חמץ.
קורנפלקס .....................................חשש חמץ, יש שמיוצר רק מקטניות.

קטשופ ..........................................קטניות.
קינואה ...........................................קטניות.

קמח ..............................................יכול להיות חמץ.
קצפת צמחית ...............................עלול להיות חשש חמץ.

ר
רטבים )כל הסוגים( ........................יתכנו רכיבים שמקורם חמץ.
ריבות .............................................יתכנו רכיבים שמקורם חמץ.
ריצ' ................................................יתכנו רכיבים שמקורם חמץ.

ש
שוקולד )כל הסוגים( .......................קטניות. גם ללא סוכר חייב הכשר לפסח.

שמן זית למאור...............................עלול להיות מיוצר מזיתים שהיו בתעשיית השימורים. חשש 
חמץ

ת
תרכיזים..........................................עלול להכיל חמץ.

תה )בעיקר בשקיות( .......................חשש חמץ, כיום מכניסים גם חומרי טעם.
תחליף קפה ...................................חשש חמץ.

תחליפי חלב אם .............................לכתחילה עם הכשר לפסח. אם אין יתייעץ עם רב.
יודע שיצטרך  גם אם   – לכלול במכירת חמץ  יש  –כל התרופות שיש בהם חשש חמץ  תרופות 
להשתמש בהם בפסח. אם חייב לקנות בפסח, תרופה שאינה  מופיעה ברשימות, לכתחילה יקנה 

מגוי ולא יתכוין לזכות בחמץ שבה. 
תרופה שאינה נכללת ברשימת התרופות הכשרות לפסח יש לברר אצל הרופא המטפל האם 

קיים לה תחליף מתוך רשימת התרופות הכשרות. אם אין, יש לפנות לרב מוסמך.
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רבים מהאחרונים התירו לקחת תרופה שיש בה תערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם גם לחולה 
שאין בו סכנה ולא חששו לאחשביה.

המיועדות  הרפואיות  המשחות  סוגי  כל  הרשימות.  לפי  רק  יקחו  ממותק  סירופ  מציצה  כדורי 
לשימוש חיצוני ולא למתן דרך הפה, וכן כל סוגי טיפות עיניים, אזניים, משאפים, תרסיסים, כל 
לשימוש  מותרים  אינהלציה,  תכשירי  לעור,  חיטוי  חומרי  חוקן,  תכשירי  פתילות,  הזריקות,  סוגי 
בפסח. החייבים לקחת ויטמינים כתרופה, לכתחילה יקחו לפי הרשימות, אם לא ניתן יש להתייעץ 

עם רב מוסמך, הלוקחים ויטמינים כתוסף מזון לא יקחו בשבוע של פסח.
תוספי תזונה ..................................יתכן רכיבים שמקורם חמץ.

נפסל מאכילת  רכיב חמץ  יש  גם אם  וברוב המקרים  ...........................................היות  פה  מי 
כלב, אם בטוח שיפלוט הכל החוצה מבלי שיבלע משהו מותר.

משחת שניים ................................היות ויש בה חמרי טעם כג' מנטול וכד' יש להשתמש רק עם 
הכשר לפסח.

סבון מוצרי קוסמטיקה ................... יש מחמירים לא להשתמש בהם בפסח בלא כשרות לפסח, 
יתיעץ  וכל אחד  ויש מקילים בדבר, היות ועם מעורב בהם חמץ הרי הוא נפסל מאכילת כלב, 
בעניין עם רבו )השאלה האם אמרינן סיכה כשתיה גם בשאר איסורים או רק ביו"כ ותרומה. וכן 

האם אמרינן אחשביה בנפסל מאכילת כלב(.

חמץ של עובד זר

עובד זר שאינו יהודי רשאי לקנות מכספו חמץ ולאוכלו בפסח גם בביתו של היהודי ובלבד 

שיאכל את החמץ בחדרו  בלבד ובכלים שלו )או"ח ת"מ ב – ג( וטוב לכתחילה שהגוי לא 

יכניס כלל חמץ לביתו של היהודי מחשש תקלה.

כשרות כלים חד פעמיים לפסח

• כפפות לטקס, מפות ניילון, ניילון נצמד אין צריכים הכשר לפסח.

• נייר פרגמנט, מנג'טים לעוגות, מפיונים, נייר סופג, אין צריכים הכשר לפסח.

• כלי אכילה חד פעמיים מפלסטיק, וכן צלחות קרטון אין צריכים הכשר לפסח.

• תבניות אלומיניום – ראוי בכל ימות השנה להשתמש רק עם הכשר. אין צורך

בהכשר מיוחד לפסח.

• כוסות ותבניות אפיה מקרטון וכן נייר אפיה – רצוי להשתמש עם הכשר לפסח.
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הכשרת המטבח לפסח

לתשומת לב!

כל הוראות ההכשרה שניתנות בחוברת זו הן בתנאי שניתן לבצען לפי הוראות יצרן.

יש לבדוק זאת לפני ההכשרה.

יש לנתק את המכשירים מהחשמל או מהגז לפני הניקוי.

כיורים
1. ניקיון יסודי. במקום יציאת המים מהכיור שופכים חומר ניקוי 

חריף עם מים חמים.

2. שופכים על משטח הכיור ודופנותיו מים חמים, מיד

עם רתיחתם.

3. כיור מחרסינה- מניחים בו כיסוי.

4. כיור נירוסטה- היות ונוהגים להכניס קערה מפלסטיק לכיור אחר נקיון יסודי, מספיק

עירוי רותחים מכלי ראשון. העירוי רותחים הוא גם על הדפנות של הכיור.

5. מסננת של הכיורים- ליבון קל ע"י העברה בלהבות הגז.

כיריים של גז
1. ניקיון יסודי.

שופכים על משטח הכיריים מים חמים, מיד עם רתיחתם.       

מניחים על המשטח ניר כסף, או כל כיסוי אחר.

2. החצובות- מניחים פח עליהם או נייר כסף.

כשאין מניחים פח עליהם, הכשרתם נעשית על ידי ליבון קל,

מכניסים אותן לתוך להבות הגז עד שהחום יגיע לעוצמה

שנייר או קש מסוגל להישרף במגע בו.

3. המבערים- יש להדליק את הלהבות למשך חמש דקות.

כיריים חשמליות
1. ניקיון יסודי.

2. משטח האמייל - שופכים עליו מים חמים מיד עם רתיחתם. 

3. מפעילים את הכיריים בדרגת חום מקסימאלית, למשך כ- 20 

דקות.

4. מקום הנחת הסירים - מכסים בניר כסף.
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כיריים קרמיות )הלוגן(
  1. ניקיון יסודי. של משטח הכיריים )להשתמש           

בחומרי ניקוי לפי הוראות יצרן(
2. אחר הניקיון להשבית את הכיריים למשך 24 שעות.   

3. לאחר 24 שעות למלא כלי כשר לפסח במים עד שפתו 
העליונה ולכסותו. להניח על המבער. )חשוב!!! על כל מבער יש להניח כלי כנ"ל(

4. לאחר הנחת הסיר/ים, להפעיל הכיריים בחום מקסימאלי שיביאו את המים שבסירים 
למצב רתיחה.

5. המים שגולשים מהסירים משמשים להכשרת המשטח.
6. לאחר שהמים גלשו, מכבים את הכיריים ונותנים להם להצטנן.

7. לנגב היטב את המשטח.

8. להניח נייר אלומיניום על המשטח.

מיחם חשמלי 
1. ניקיון יסודי. יש להסיר את האבן המצטברת בו.                     

2. הדפנות החיצוניות - שופכים עליהם מים חמים מיד עם רתיחתם.
3. ממלאים בו מים עד לשפתו ומרתיחים את המים.

4. עם רתיחת המים, פותחים את ברז המיחם.

5. את המכסה יש להגעילו בנפרד.

מיקסר
לכתחילה רצוי לא להשתמש בפסח במיקסר שהשתמשו בו בקמח ואם אין ברירה אז:

1.  ניקיון יסודי. יש לפרק כל חלק הניתן לפירוק. רצוי לכסות את המיקסר. 
2.  החלקים המיועדים להכנת עוגות אין להכשיר.                 

3.  המיכל של הבלנדר, הסכינים, המסחטה - הגעלה.
4.  המטחנה - ליבון קל, ע"י העברת בלהבות הגז עד שהחום

יגיע לעוצמה שנייר או קש מסוגל להישרף במגע בו.

* רצוי לא להכשיר מיקסר לפסח, אלא אם אין ברירה

בר מים
אם עירו ממנו מים רותחים ישירות על מאכל חמץ מן הראוילהגעילו 

ולהחליף את כלי הפלסטיק, ויש המחמירים להגעילו גם אם עירו 

ממנו מים רותחים ישירות על כלי חמץ.



28

מדיח כלים
ניקיון יסודי. במיוחד במקום ניקוז המים וב"אמבטיה".           

מפעילים את המדיח עם חמרי ניקוי על החום הגבוה ביותר.

רשתות מפלסטיק - עירוי מים מבעבעים או הגעלה.

• הערה: רשתות שיש בהן חריצים אינן ניתנות להכשרה.

מיקרוגל
1. ניקיון יסודי

2. הצלחת המסתובבת - הגעלה
3. מרתיחים כוס מים עם חומר ניקוי בכלי כשר לפסח  עד שהאדים 

    ממלאים את חלל המיקרוגל. לאחר שהדפנות מתקררות, מייבשים 
אותן.

4. את המאכלים מחממים בכלי סגור נוסף. )כשר לפסח(

*יש מקפידים שאינם סומכים על הכשרה של מיקרוגל לפסח.

מנגל חשמלי
1. ניקיון יסודי

2. הפעלת המנגל למשך כ- 30 דקות              

3. הרשת - ליבון חמור, ניתן לעשות זאת בגז הביתי עד להתזת
   ניצוצות ממנה.

מקרר/מקפיא
1. ניקיון יסודי.

2. מכסים את המדפים והמגירות בנייר כסף, או כל כיסוי אחר. 

פלטה לשבת
1. ניקיון יסודי.

2. מפעילים את הפלטה למשך כ- 30 דקות. 

3. מכסים את הפלטה בנייר כסף עבה  או בכל כיסוי אחר.

שיש - משטח עבודה
1. ניקיון יסודי.                                   

2. שופכים על השיש מים חמים, מיד עם רתיחתם. 

3. מכסים את השיש בנייר כסף, או כל כיסוי אחר. 
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משטח עבודה מכל חומר אחר )אבן קיסר וכד'(
אם יש חשש לגביו שאינו עמיד בפני שפיכת מים חמים עליו הכשרתו כדלקמן:

1. ניקיון יסודי. 

2. מכסים המשטח בכיסוי עבה.

3. משטחי עץ עדיף לקנות מיוחדים לפסח

תנור אפיה
1. ניקיון יסודי

2. לאחר הניקיון אין להשתמש בו במשך 24 שעות. 

3. הפעלת התנור לחום מקסימאלי למשך 30 דקות.

4. שיפודים ליבון חמור, ניתן לעשות זאת בגז הביתי עד להתזת 
    ניצוצות מהם.

5. תבניות לא ניתן להכשיר.

*יש מקפידים שאינם סומכים על הכשרת תנור לפסח.

הכשרת כלי זכוכית, דורלקס, פיירקס, קורל
לשיטת הספרדים - די בניקיון יסודי של הכלים.

ניתן להכשיר כלים שבמשך השנה השתמשו בהם במאכלים  - לא  לשיטת האשכנזים 

חמים.

ניתן להכשיר רק כלים שבמשך השנה השתמשו בהם במאכלים קרים בלבד, 

הכשרתם נעשית כך: 

1. ניקיון יסודי.

2. השריית הכלים, בתוך קערה עם מים צוננים למשך 3 יממות.

3. כל יממה )24 שעות( מחליפים את המים שבקערה.

4. בשבת אסור להחליף המים.

הכשרת כלי שיש שחור
כלים המצופים שיש שחור ניתנים להכשרה ע"י הגעלה.

מכונות ביתיות להכנת קפה
יש סוגים שונים של מכונות. המעוניין להכשירן לפסח יפנה לרבנות

לקבלת הוראות מפורטות להכשרה.
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ליל בדיקת חמץ

יום חמישי י"ב ניסן   )25.03.21(
מיד לאחר תפילת ערבית, מתחילים לבדוק את החמץ. על הגבאים לבדוק חמץ בבתי הכנסת. 
הבודק בהם, יבדוק תחילה החמץ בביתו, ובברכת "על ביעור חמץ" יכוון גם על בדיקת החמץ 

שיבדוק בבית הכנסת.
הנוסע מביתו לפני תאריך זה יבדוק  החמץ בלילה שלפני נסיעתו, ללא ברכה.

יש לעשות בדיקת חמץ גם במכונית.

ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ְוֹלא ַתֲעֵׂשה ֶׁשל ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְלֵׁשם ִיחּוד 
קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל: ויהי 

נועם וכו': 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו,  ְוִצָּונּו ַעל ִּביעּור ָחֵמץ:

ומיד אחר הבדיקה יבטלנו ויאמר: ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָּכא ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחִמֵּתיּה, ּוְדָלא 
ִבַעְרֵּתיּה, ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה, ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא:

יום שישי י"ג ניסן   )26.03.21 ( סוף זמן שריפת חמץ בשעה 11:28 בבוקר

זמני היום לשבת ערב פסח תשפ"א

עלות השחר 04:31
)לשיטה של 72 דקות 04:50(

משעה זו, אסור לאכול מצה עד ליל
הסדר.

משעה זו אסור לאכול חמץ.סוף זמן אכילת חמץ10:12

סוף זמן ביטול חמץ11:28

משעה זו מותרות מלאכות רק לצורך החג.חצות היום11:48

בערב פסח נוהגים להתפלל מנחה גדולה.מנחה גדולה12:18

משעה זו אין לאכול מאכלים שברכתםתחילת שעה עשירית15:21
“בורא מיני מזונות” וכן אין לאכול

לשובע עד לאכילת המצה בליל הסדר.

הדלקת נרות חג ראשון 19:35
מוצאי שבת

לנוהגים ברכת “שהחיינו”

אין להתחיל בעריכת הסדר קודם שעה זו.הדלקת נרות שביעי של פסח18:41

עד שעה זו יש לסיים אכילת אפיקומן.סוף זמן אכילת אפיקומן00:48
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ביעור חמץ פסח תשפ"א

להלן מיקום החביות לביעור חמץ ברחבי העיר.
יום שישי, י"ג ניסן )26.03.21( בין השעות 8:00-12:00

הציבור מתבקש לזרוק לפח את שקיות הניילון ולא להשליכן למכולות האש.

יש להקפיד על בטיחות באש.

אחר שריפת חמץ יבטלנו, ויאמר:

ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאָּכא ִבְרׁשּוִתי ַּדֲחִזֵּתּה ּוְדָלא ֲחִזֵּתּה ַּדֲחִמֵּתּה ּוְדָלא 
ֲחִמֵּתּה ְּדִבַעְרֵּתּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא:.

   מזרח העיר
· מבצע שלמה

· שח"ל
· הירדן "יסוד המעלה"

· רח' המגן )צמוד לפגי ירון(
· כיכר מגדיאל )בחניון( מאחורי הדואר

· רח' הידידות 16
· רח' החומש מול ישיבת אור הנצח

· בן גמלא 32 )מול בני עקיבא(
· נווה נאמן שמעון הצדיק

· גן המורה רח' חשמונאים
· אלכסנדר הגדול

   מערב העיר
· הפלמ"ח ליד בית הכנסת- רח' האגודה בחניה

· המעפיל בשדה מול בית הכנסת
· שכונת גיורא רח' ירושלמי

· הגיבור ברחבת בית הכנסת
· שלום עליכם בחניון מאחורי גן האם

· שכונת שרת בחניה צמוד לבית הכנסת
· רח' השחר מול יד לבנים

· יורדי הים גני צבי
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הכנות לסדר פסח התשפ"א

לפני חג הפסח צריך להכין:

יין
יחזר אחרי יין טוב וערב. ומצוה להדר אחרי יין אדום. 

וכן  טוב לפתוח את האריזות של חבילות המצות, 

לפני  והשתיה  היין  בקבוקי  של  המכסים  לפתוח 

כניסת החג.

כוסות
ויהיו  רביעית  המחזיקים  כוסות  המסובין  לכל  יכין 

שלמים בלי פגם. ואף לקטן וקטנה שהגיעו לחינוך, 

יש ליתן כוס המחזיק רביעית, והמנהג ליתן כוס גם 

לקטן וקטנה שלא הגיעו לחינוך כדי שישאלו.

יכין כוס מיוחד לכוסו של אליהו הנביא.

מרור
עם  להשתמש  יש  למרור,  בחסה  למשתמשים 

בחזרת  המשתמשים  ויש  תולעים",  ללא  "עלים 

)חריין( למרור.

כדאי להחזיק את החסה למרור בדבר לח ובמקום 

קריר שלא יתייבש.

כרפס, מי מלח
בליל הסדר אוכלים כרפס טבול במי מלח.

חרוסת
שונים,  תבלינים  ומוסיפים  וכו'  שקדים  תפוחים, 

מרסקים יחד עד שהופך לעיסה עבה )זכר לטיט(, 

יהיו  )זכר לדם(.  כל אלה  יין אדום  ומוסיפים מעט 

ממוצרים כשרים לפסח.

טוב להכין את החרוסת לפני כניסת החג.

זרוע
זרוע כבש או כנף עוף צלויה באש, זכר לקרבן פסח 

ואסור לאוכלו בליל פסח.

את הזרוע לליל הסדר יצלה בערב החג.

ביצה
מגולגלת )קשה(, זכר לקרבן חגיגה.

ויבשלנה  למחרת,  או  הסדר  בליל  נאכלת  הביצה, 

מערב החג.

לערוך  נאה  מנהג  נאים:  בכלים  שולחנו  יעטר 

מבעוד יום את שולחן ה"סדר", ויכין מושבים נוחים 

את  יערוך  כרים,  עם  מוצעת  להסבה  ומתאימים 

השולחן ואת "הקערה", וזאת כדי לאפשר ולהתחיל 

את ה"סדר"

מיד לאחר תפילת ערבית.

אגוזים
יש להכין ולחלקם לתינוקות בכדי שישאלו.

שעורים לליל הסדר
רביעית כל כוס מארבע כוסות 86 מ"ל

לשיטת ה"חזון איש 150 מ"ל

כזית מצה 27 גרם

כזית מרור קלח של חזרת   18 גרם
)"חריין"( או חסה

עלי חסה 17 גרם

שיעור אכילת אפיקומן כזית המצה

כדי אכילת פרס יש מחמירים

לכתחילה 2 דקות

בדיעבד עד 4 דקות

כשאין אפשרות אחרת עד 9 דקות

ראוי לדקדק ולהוסיף מעט בשעורי 

המצות, מפני שיורי המאכל 

הנשארים בין השיניים.
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דינים והנהגות ערב פסח שחל בשבת

שבת קודש ז' ניסן פרשת ויקרא

א. דרשת שבת הגדול
הדרשה   . הגדול"  "שבת  הנקראת  הפסח   שקודם  בשבת  דורש  שהרב  ישראל  מנהג 

עוסקת בענייני דיומא ובהלכות הפסח . מאחר והשנה חל שבת הגדול בערב הפסח, יש 

המקדימים את הדרשה לשבת שלפניה  ]פרשת ויקרא {.

פיוטים ואמירת ההגדה
א.  הקהילות שבחוץ לארץ נהגו להקדים ולומר בשבת זו בשעת התפילה את הפיוטים 

שתוכנם הוא הלכות הפסח, וחלקם נהגו לומר בשבת זו את כל הפיוטים, למרות שבדרך 

כלל אלו נאמרים בשבת הגדול .

ב. מנהג הרבה מעדות אשכנז לומר בשבת הגדול במנחה את ההגדה, מתחילת "עבדים 

היינו" עד "לכפר על כל עונותינו" 

ג. השנה יגידו זאת בשבת הגדול עצמה פרשת צו.

ד. בתפילת ערבית במוצש״ק אומרים ויהי נועם כבכל מוצאי שבת.

ה. יש להיזהר ולקדש הלבנה במוצאי שבת לבל יחלוף הזמן

יזהרו להצניעו מיד לאחר ההבדלה מחשש  "ציפורן" לבשמים,  ו. המשתמשים בתבלין 

חמץ.

יום חמישי י״ב ניסן

ב. תענית בכורות
וכן אביו של בכור קטן  צריכים  ובין שהוא בכור לאמו  בין שהוא בכור לאביו  ז. הבכור, 

להתענות בערב פסח. לדעת רוב הפוסקים ניתן להקל ולהפטר מן התענית ע״י השתתפות 

בסעודת מצווה. השנה מכיוון שערב פסח תל בשבת, הוכרעה ההלכה שיש 

להקדים את התענית ליום חמישי י״ב ניסן
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ג. מכירת חמץ
ח. יש לבצע מכירת חמץ בדפים שחולקו בבתי הכנסת או אצל הרבנים עד יום ששי 

יג ניסן בבוקר. החמץ ימכר לנכרי ביום זה אך ניתן לפי ההסכם עימו להשתמש בחמץ 

עד יום שבת ב-10 בבוקר

ד. בדיקת חמץ
ט. מקדימין לבדוק את החמץ ביום חמישי בלילה. 

נוהגים  וכל הדינים הנוהגים בבדיקת חמץ שבכל שנה  סדר הבדיקה הוא ככל השנים, 

בבדיקה זו; לפני שיתחיל בבדיקה, יניח פתיתי חמץ במקום שיוכל למוצאםהבדיקה יברך 

"על ביעור חמץ"ולאחריה יבטלו באמירת "כל חמירא" וכו׳; שכח ולא בדק ביום חמישי, 

לשרוף  יצניע את החמץ שברצונו  ואילך  הבדיקה  מזמן  כשייזכר  מיד  שישי  ביום  יבדוק 

למחרת ואת החמץ שבכוונתו לשמור לסעודות יום שישי ושבת במקום שמור היטב, לבל 

יתפזר החמץ ויתחייב בבדיקה מחדש המגדלים בביתם בעלי חיים, יזהרו לבדוק האם אין 

במזונותיהם תערובת חמץ האסורה בפסח.

יום שישי י״ג ניסן - ערב שבת הגדול פרשת צו

אומרים  אין  מוקדם מהרגיל,  להתפלל שחרית  נוהגים  בערב פסח  שנה  הגם שבכל  י. 

"מזמור לתודה" בפסוקי דזמרה ולא מזמור "יענך ה' ביום צרה", אולם השנה מתפללים 

תפילת שחרית בזמן הרגיל ואומרים "מזמור לתודה", ולמנהג בני אשכנז גם "למנצח"

יא. מעיקר הדין, ביעור חמץ יכול להיעשות בדרך של שריפה, פירור, זריה לרוח והטלתו 

לים אולם המנהג לבערו בשריפה וטוב לשורפו ביום עד שעה חמישית קודם שיגיע זמן 

איסורו. חמץ שנזרק לפח ולא ביערו, צריך צריך להפקיר את חלקו בפח. גם השנה יש 

אולם  לטעות בשאר השנים,  יבואו  כדי שלא  חצות  קודם  שישי  ביום  לבער את החמץ 

בשעת  לומר  שנהוג  רצון"  ה"יהי  את  לומר  יכול  אך  לבטלו,  צריך  אין  השריפה  לאחר 

השריפה ביום השבת קודם שעה שישית ישוב ויבטל את החמץ באמירת "כל חמירא".    

יקפיד לשייר  מץ הנצרך לו לאכילה בסעודות שיקיים עד סוף זמן האכילה בשבת, ויזהר 

להצניעו במקום שמור לבל יתפזר. 

יב. העושה מלאכה בערב פסח אחר חצות להשתכר בה, משמתין אותו וקודם חצות תלוי 

ואין צריך  במנהג המקומות אולם השנה מותר לעשות מלאכה כמו בשאר ערב שבת, 

להימנע מעשיית מלאכה אלא מן המנחה ומעלה.
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ה. המאכלים שיש לבשל לשבת
יוכל  יזהר שלא לבשל לשבת זו מאכלי חמץ הנדבקים לכלים ואם עבר ובישל, אם  יג. 

לקנחם בלא הדחה, יעשה כן ואם הדבר לא אפשרי, ידיחם מעט להעביר החמץ ויצניעם.

הנמנעים מקיטניות  לאשכנזים  גם  זו  לשבת  לבשל  יש מהפוסקים שכתבו שמותר  יד. 

בפסח אורז או קטניות אך המנהג הראוי לאנשי מעשה לבשל לשבת זו מאכלים כשרים 

לפסח בכלי פסח

ו. הכנות ליו״ט מערב שבת
וללבוש בו בגדים נאים כמו  יו״ט  וליטול ציפורניו לכבוד  ולהתרחץ  טו. מצווה להסתפר 

בשבת, ומצווה לטבול אחר חצות להיטהר לכבוד הרגל. בשנה זו יש לקיים מצוות אלו 

מערב שבת, ומנהג העולם ללבוש בגדי יו״ט כבר מערב שבת

כדאי להביא את המחזור לתפילת יו״ט לבית הכנסת כבר מערב שבת.

לא  זו  אולם בשבת  דולק,  ויאכל במקום שנר של שבת  צריך שיקדש  הדין  טז. מעיקר 

לנקות  יוכל  ולא  יוכל לסלקם אחר שיכבו   כיון שלא  יעמיד את הפמוטים על השולחן, 

היטב מפירורים ולהחליף את המפה, אלא אם יעמידם באופן שהמפה לא תהיה פרוסה 

תחתם ויוכל להסירה. 

המכינים חרוסת בעצמם, יטחנו את מרכיביה מערב יו״ט, והשנה יש לטחנם מערב שבת. 

את  להכין  אם שכחו  יו״ט  בליל  להכניס  יוכלו  החרוסת  בתוך  לערבב  שנוהגים  היין  את 

החרוסת מערב שבת, יוכלו להכינה בליל יו״ט בשינוי.

המצות  את  מהם  ולהסיר  לבודקם  יום,  מבעוד  המצות  אריזות  את  לפתוח  כדאי  יז. 

הכפולות והנפוחות ולוודא שיש ברשותו לכל הפחות שלש מצות שלימות לצורך הסדר 

כמו כן יוודא שהופרשה חלה מהמצות.

יכינו כבר  יום והשנה  יח. אם הדבר אפשרי, כדאי להכין את שולחן הסדר כבר מבעוד 

מערב שבת.

לא. קיום מצות בציעה על פת חמץ בסעודות שבת אפשרית בשני דרכים: א. יקדש, יטול 

ידיו, יברך המוציא ויאכל שיעור סעודה בפינה בה מרוכז החמץ, ולאחר מכן ינער בגדיו 

שם  לברך  את החמץ  אכל  בו  למקום  ויחזור  חמץ,  ללא  אחר  בשולחן  סעודתו  וימשיך 

ברהמ״ז. ב. שיאכל חמץ ע״ג מפה מיוחדת קודם הבאת שאר המאכלים, ואח״כ

 יסלקנה וימשיך סעודתו בלא חמץ.

יט. מתפללין שחרית בהשכמה  ולא יאריכו בתפילה . הנוהגים לומר פיוטים,

 יאמרום בשבת זו . רוב הקהילות נוהגים להפטיר בספר מלאכי "וערבה לה׳"
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כ. מיד לאחר התפילה יש לקיים את סעודות יום השבת באחד משני אופנים:

א. לחלק את סעודת שחרית לשנים ולאכול בשתי הסעודות פת  ב. לאכול סעודה ראשונה 

עם פת, ואת הסעודה השלישית לקיים אחר זמן מנחה וכשיטה זו ראוי לנהוג.   

ז. ביעור חמץ
כא. אתר הסעודה יש לנער את המפה שאכלו עליהואת הבגדים ולבדוק בכיסים ולטאטא 

את המקום שאכל בו חמץ ואם בישלו מאכלי חמץ, יש לקנח את הקדירות ולהטמין את 

ולהצניע  להיזהר  יש  כן  כמו  כלי החמץ  יתד עם שאר  כלי החמץ שהשתמשו בהם  כל 

ברכונים, זמירונים וכד׳ שהשתמשו בהם בסעודות החמץ. 

כב. אם נשאר חמץ בעין, יש להשליכו לפח האשפה שברחוב )במקום שיש עירוב(

או להשליכו לבית הכסא או ליתנו לגוי. 

ניתן גם לפסול את החמץ מאכילת כלב ע״י שישפוך עליו תומר ניקוי חריף 

אם אין בידו לעשות אף אחת מהדרכים הנזכרות, יבטלו, ויכפה עליו כלי, ובמוצאי יו״ט 

יבערו

כג. יש לנקות היטב את הפה, השיניים, והציפורנים מהחמץ שדבק בהם. מותר לנקות 

את השיניים עם קיסם אלא אם כן ברור שהדבר יביא להוצאת דם. כמו כן יש לנקות היטב 

שיניים תותבות, ומכשיר ליישור שיניים מחמץ שדבק בהם.

ח. ביטול חמץ
כד. קודם שעה שישית של היום צריך לבטל את החמץ אפילו אם לא נשאר ברשותו 

חמץ ולאמר: "כל תמירא" וכו׳, או בכל נוסת אתר שמבין, ואתר כך יאמר את ה"יהי רצון" 

המובא בסידורים.

כה. לאתר זמן איסורו התמץ אסור בטלטול ]אלא רק ע״י עכו״ם[, אולם מותר לטלטל את 

כלי התמץ כדי לפנותם גם אתרי שעה שישית.

ט. שבת לאחר חצות
כו. ראוי להתפלל תפילת מנתה גדולה מיד כשיגיע זמנה ואין אומרים בה "צדקתך צדק" 

ופוסקים לומר "ברכי נפשי"

כז. אתר מנתה יאמרו ]הנוהגים כן[ את ההגדה וכן את סדר קרבן פסחי.

י. סעודה שלישית
ואף אם  חילק סעודתו בשחרית  לא  לקיים מצוות סעודה שלישית בשבת אם  יש  כח. 

חילק ראוי לשוב ולקיימה לאחר חצות, ואפשר לקיימה בכמה אופנים: א. לבני ספרד ניתן 

לקיימה במצה עשירה, ובלבד שיסיימו את הסעודה קודם שעה עשירית. ב. עדות אשכנז 
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הנוהגים שלא לאכול מצה עשירה, יקיימוה באכילת מיני פירות או בשר ודגים או במיני 

מזונות ויש שאוכלים מצה מבושלת או קטניות.

יא. אכילה אחרי שעה עשירית
כט. אסור לאכול אכילת קבע אתרי שעה  עשירית אף לא מיני מזונות אך ניתן לאכול 

שיוכלו  כדי  מעט  רק  שיאכלו מהם  ובלבד  עשירית,  אתרי שעה  גם  ודגים  בשר  פירות, 

לאכול לערב מצה לתיאבון.

מג. שתיית יין בכמות מועטה אסורה לאתר שעה עשירית, אך כמות מרובה מותרת

יב. הכנות לליל הסדר
ל. מצות רגילות ]למעט עשירות[ אסורות באכילה כל היום, מעלות השחר. אולם מותר 

לטלטלם. אך המצות שייחד לצאת בהם ידי חובה בערב, הנם מוקצה ואסור לטלטלם

לא. אין לעשות כל הכנה מבעוד יום לצורך ליל הסדר, הן בהכנת שולחן הסדר והן בהכנת 

צרכי הסדר

לב. אסור להכין משבת ליו״ט אפילו בדיבור לכן לא יאמר בצהרי שבת שהולך לישון כדי 

לליל  כת  לאגור  לישון סתם אע״פ שכוונתו  מותר  בליל הסדר אבל  ניעור  להיות  שיוכל 

הסדר.

לג. אין ללבוש בגדים המיוחדים ליו״ט קודם הלילה.

לד. אם הולך להתארח בבית אחר בליל הסדר, אסור לקחת עמו מצות ויין הנחוצים לו 

לליל הסדר קודם שתחשך וכן לא ייקח מחזור לביהכ״נ לתפילת יו״ט קודם שתחשך.

אולם מותר לטלטלם אך המצות שייחד לצאת בהם ידי חובה בערב, הנם מוקצה ואסור 

לטלטלם

יג. ליל הסדר
לה. מיד לאחר צאת הכוכבים מדליקות הנשים נרות לכבוד יו״ט, וטוב שיתפללו תפילת 

יו״ט קודם ההדלקה כדי שיבדילו בתפילה. ואם רוצות להדליק מייד, יאמרו "ברוך המבדיל 

בין קדש לקדש". ומברכות להדליק נר של יו״ט ויש שנוהגות לברך גם שהחיינו.

מיד  הסדר  בעריכת  להתחיל  שיוכלו  כדי  השולחן  את  יערכו  נרות  הדלקת  לאחר  לו. 

כשיחזרו מבית הכנסת

לז. בביהכ״נ מתפללין מיד כשתחשך ואומרים בתפילת שמונה עשרה "ותודיענו". 

מנהג ארץ ישראל לומר הלל שלם בברכה לאחר שמונה עשרה
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אין אומרים "ויהי נועם ־ ואתה קדוש" , ואף לא "ויתן  ואת שאר הפזמונים שנוהגים לומר 

במוצאי שבת.

יוכל לצלותם כעת,  זרוע או ביצה צלויה לקערת הסדר,  לח. אם לא הכין מערב שבת 

את  לבדוק  קצת,  בשינוי  החזרת  את  לטחון  מותר  וכן  היום,  בסעודת  שיאכלם  ובלבד 

החסה מתולעים, להכין מי מלח לטיבול, ולערב יין בחרוסת. אם שכח להפריש חלה מן 

המצות, יש עצה שיוכל בכל זאת לאוכלם.

, הבדלה זמן,  יין, קידוש,  לט. שינויים בעריכת הסדר: נג. מקדשים על היין לפי הסדר: 

וחותם את ברכת ההבדלה "המבדיל בין קדש לקדש", ואין מברכים על הבשמים.

מ. בברכת "אשר גאלנו" שבסיום ההגדה הנוסח הרגיל בכל שנה הוא: "ונאכל שם מן 

הזבחים ומן הפסחים" אולם כשתל ליל הסדר במוצ״ש, נוהגים לומר "מן הפסחים ומן 

הזבחים"
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אמירת 'ויהי נועם' במוצאי שבת הגדול
כשערב פסח חל ביום ו'

הטור )תצה( כותב שאומרים 'ויהי נועם' במוצאי שבת כאשר יש אחריו ששה ימי חול, ולא 

כאשר אחד הימים הוא יום טוב. לפי זה, כאשר פסח חל בשבת אמורים להגיד 'ויהי נועם' 

במוצאי שבת הגדול, וכן דעת המשנה ברורה )רצה ס"ק ג( והחזו"א. אולם בשו"ת שאילת 

יעב"ץ )א,יט( כותב שכיוון שערב פסח אסור במלאכה )במקום שנהגו( הרי שאין בשבוע זה 

ולכן  )יו"ד שצט,ט( שערב פסח נחשב כמו מועד,  ובדומה כתב הגר"א  ימי מעשה.  ששה 

'ויהי נועם' במוצאי שבת  )יג,לו( שאין לומר  כתבו בלוח ארץ ישראל ובשו"ת ציץ אליעזר 

הגדול.

ולמעשה בין האשכנזים יש מנהגים שונים וכל אחד ינהג כמנהגו. הספרדים אומרים 'ויהי 

נועם' כמו בכל מוצאי שבת.

מהלכות ליל הסדר

ואין  לקדש  אין  כשיחשיך.  מיד  לאכול  כדי  יום,  ליל הסדר מבעוד  שולחן  לערוך את  יש 

להתחיל את הסדר עד לאחר צאת הכוכבים – גם אם התפלל תפילת ערבית מוקדמת. 

מצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים בליל פסח. מצוות הסיפור אינה דווקא לילדים 

אלא גם בין אדם לחברו ואפילו בינו לבין עצמו.

מצווה מיוחדת לספר ביציאת מצרים לילדים. על כן יש להשתדל שהילדים הקטנים לא 

יישנו, ואף להזדרז במידת האפשר באמירת ההגדה על מנת שהילדים יראו את אכילת 

המצה והמרור וישאלו על כך. 

מצווה מן התורה לאכול בליל הסדר "כזית" מצה שמורה. למעשה אוכלים שני "כזית" 

בתחילת הסעודה, עוד "כזית" מצה  ב"כורך" . ועוד "כזית" מצה באפיקומן.

בשיעור ה"כזית" נחלקו הדעות ולמעשה ראוי להקפיד במצה הנאכלת בתחילת הסעודה 

כזיתים שווה מצת מכונה  לאכול לכל הפחות שיעור של כחצי מצת מכונה ס"הכ שני 

אחת ומנהג התמנים כ-17 גרם ולספרדים 28 גר'.

מצווה מדברי חכמים לשתות ארבע כוסות בליל הסדר. הכוס צריכה להכיל 

לפחות שיעור של "רביעית" יין או מיץ ענבים. )שיעור "רביעית:" יש אומרים 

86 סמ"ק ויש אומרים 150 סמ"ק רק לכוס הראשונה ולכל השאר 86 סמ"ק(.

חיוב אכילת מרור בזמן הזה הוא מדרבנן. יש לאכול לפחות כזית מרור 

)כ – 17 גרם לכל הפחות( ועוד כשיעור הזה בעת אכילת ה"כורך."  
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       תקנו חכמים לאכול בליל הסדר בהסבה. יש להסב בעת אכילת המצה וה"כורך"

      וכן בעת שתיית ארבע הכוסות. נשים חייבות כאנשים בכל המצוות הנוהגות בליל הסדר. 

נשים אשכנזיות נהגו שלא לאכול בהסבה.

ההכנות לליל הסדר שחל בשבת

זרוע( לפני  )מי מלח, חרוסת,  לליל הסדר  יש להשלים את הכנת המאכלים המיוחדים 

כניסת השבת, כיוון שהכנתם בשבת עלולה כרוכה באיסורים שונים.

מי מלח

הכנת מי מלח אסורה בשבת משום שנראה כמעבד. לכן המטבילים בליל הסדר במי 

מלח יכינו אותם לפני שבת. אם לא הכינו מי מלח, ניתן להכין בשבת כמות קטנה שתכסה 

את הכרפס )משנה ברורה תעג,כא( יש לשים קודם את המלח בכלי ואחר כך את המים, 

כך שאופן ההכנה יהיה הפוך מהרגיל ביום חול.

חרוסת

כתישת הפירות והתבלינים אסורה בשבת משום טוחן. ערבוב החרוסת ביין עלול להיות 

אסור בשבת משום לש. לכן יש להכין את החרוסת לפני שבת. הכין את החרוסת לפני 

שבת ושם בה יין, מותר להוסיף בשבת עוד יין.

אם לא הכינו חרוסת לפני השבת, יש לחתוך את האגוזים לחתיכות גדולות קצת. לגבי 

הלישה: יעשה את החרוסת דלילה באופן שהפירות המרוסקים שבתערובת לא יהיו דבוקים 

זה בזה )בלילה רכה( וישנה מדרך ההכנה הרגילה, דהיינו ייתן בקערה קודם את היין ואחר 

כך את האגוזים ושאר המצרכים )מג"א תעג ס"ק טז. מחצית השקל שם;( ולכתחילה 

ניתן לערבב בכף. ה,(  נח,  )או"ח  )מ"ב שכא ס"ק סח.( לדעת החזו"א,  יערבב באצבעו 

זרוע

אם לא צלו את הזרוע לפני השבת, יניחו בקערה זרוע מבושלת שאינה צלויה.

בדיקת החסה

העלים  והסרת  עלי החסה  תולעים. את שטיפת  ללא  מיוחד  מגידול  בחסה  להשתמש 

הכמושים יש לעשות לכתחילה לפני שבת. לא עשה זאת לפני שבת יכול לשוטפם סמוך 

לסעודה. לגבי העלים הכמושים ינהג באופן הבא: אם מדובר בעלים החיצוניים יכול 
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לעלים הפנימיים. אם העלים המעופשים מעורבים  להגיע  כדי  להסירם סמוך לסעודה 

בתוך עלי החסה הטובים, לא יסיר את המעופשים אלא ייקח סמוך לסעודה את העלים 

)לעניין עלי החסה הנמצאים על השולחן במהלך  הסדר, מה שעושה סמוך לקידוש נחשב  הטובים.  
כסמוך לסעודה - אף שהסדר נמשך כמה שעות. *(

חזרת )חריין(

ריסוקה בשבת אסור משום טוחן. יש לרסקה לפני שבת.

הפרשת חלה

הקונים מצות עבודת יד יבדקו האם הופרשה חלה. אם לא הופרשה - יש להפריש לפני

כניסת החג.

הדלקת נרות

האשה  תדליק נרות שבת וחג בזמן המופיע בלוח ולא תאחר כפי שיש נוהגות ביו"ט שחל 

באמצע השבוע. יש לברך "להדליק נר של שבת ויו"ט" ו"שהחיינו."

תפילת ערבית

בתפילת ערבית אין אומרים ברכת מעין שבע )מגן אבות,( משום שהברכה תוקנה לשם 

שמירה וליל הסדר הוא ליל שימורים.

אמירת שלום עליכם

יש שאינם אומרים 'שלום עליכם' ו"אשת חיל" בכל יום טוב שחל בשבת )מטה אפרים 

תקפג,א,( ומבין הנוהגים לאומרו יש שאינם אומרים אותו בליל הסדר כדי למהר ולהתחיל 

)לוח ארץ ישראל( וכל  ויש שנוהגים לאומרו  יג,(  בסדר )שו"ת רב פעלים א, סוד ישרים 

אחד ינהג כמנהגו.

ד' שמה שבורר לצורך אותה סעודה נחשב סמוך לסעודה אף  ע' מ"ב שי"ט ס"ק   *

שהיא נמשכת זמן רב. ואולם צ"ע בליל הסדר האם הקידוש נחשב תחילת הסעודה או 

נטילת הידיים, ונפק"מ האם מותר יהיה לברור סמוך לקידוש או רק סמוך לנטילת ידים. 

וע' בספ"כ עמ' קל"ה, ובפס"ת שי"ט הערה 45 הביא בזה מחלוקת אך מסיק שודאי 

שמה שנצרך לקידוש, לקערה ולאמירת ההגדה יכול לברור סמוך לקידוש. על כן ניתן 

יהיה לברור ולשטוף את החסה המונחת על השולחן במהלך הסדר - סמוך לקידוש.
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מהלכות יום טוב

כבוד יום טוב, קידוש וסעודה

1. יום ראשון ויום שביעי של פסח, חג השבועות, שני ימי ראש השנה, יום ראשון של סוכות 
ויום שמיני עצרת הם “מקראי קודש1” בלשון התורה, ובלשון חז”ל - “ימים טובים2”

2. מצוות עשה להיות שמח ביום טוב שנאמר “ושמחת בחגך3.”
)יש  יום טוב  יתרחץ במים חמים בערב  ולכן  ולענגו כמו בשבת  יום טוב צריך לכבדו   .3
נוהגים לטבול במקוה(, ילבש בגדים נאים )בגדי יום טוב יהיו טובים יותר משל שבת, משום 

שמחת יו"ט - אם ידו משגת(5  ויכין מאכלים מיוחדים6.
4. כמו בערב שבת, גם בערב יום טוב אין לקבוע סעודה מתחילת שעה עשירית ולמעלה 
)חצי שעה לפני זמן מנחה קטנה(, שזהו מכלל כבוד שבת וכבוד יום טוב שיאכל בלילה 
כדי   - סוכות  ובערב  לתיאבון,  בלילה  שיאכל מצה  כדי   - בערב פסח  ובמיוחד  לתיאבון, 
שיאכל פת בסוכה לתיאבון. מותר לאכול מעט פירות וירקות ובתנאי שלא ימלא כריסו 

מהם7.  
5. כמו בערב שבת גם בערב יום טוב אין לעשות מלאכה מתחילת שעה עשירית שלא 
לצורך שבת או יום טוב. והעושה מלאכה בזמן זה אינו רואה סימן ברכה. מלאכת דבר 

האבד מותרת8.
6. הנוסע מביתו בערב שבת או בערב יום טוב ידאג להקדים את היציאה מביתו כך שיוכל 

להגיע ליעדו בעוד היום גדול9. 
7. מצוה להדליק נרות לכבוד יום טוב כמו לכבוד שבת10 הברכה היא: “להדליק נר של יום 

טוב” ואם חל יום טוב בשבת מברכים “להדליק נר של שבת ושל יום טוב11.
אין צריך לברך “שהחיינו” בזמן הדלקת נרות משום שזמן ברכת “שהחיינו” הוא בקידוש. 
רשאית  כך  שנוהגת  ומי  הנרות  הדלקת  בזמן  “שהחיינו”  לברך  נוהגות  רבות  נשים  אולם 

להמשיך במנהגה12.  
8. בשביעי של פסח אין מברכים שהחיינו.

1. ויקרא פר’ כ”ג   
2. שמואל א’ כ”ה ח,’ תשו’ הרשב”א ח”א תרצ”ט הגהות חת”ס לש”ע תקצ”ז מג”א ס”ק ו’                                                                                     

3. למרות שבזה”ז אין קרבנות, שע”ת תקכ”ט ס”ק ב’ משנ”ב ס”ק ט”ז, ונוהג גם בנשים.       
4. שע”ת תקכ”ט ס”ק ב’ ולא מטעם חייב אדם לטהר עצמו ברגל שאין בזה”ז  

5. ש”ע תקכ”ט ובמשנ”ב שם ס”ק י”ב .
6. כנ”ל הע’ 5 משנ”ב ס”ק ג’

7. רמ”א תקכ”ט א, ש”ע תע”א א,’ תרל”ט ג’ וברמ”א, משנ”ב שם, ס”ק כ”ז
8. ש”ע רנ”א א,’ ועי”ש בה”ל ד”ה ויש, תכק”ט בה”ל ד”ה ממנחה

9. ש”ע רמ”ט א’ משנ”ב שם ס”ק א’
10. רמב”ם פ”ה מהל’ שבת ה”א

11. ש”ע רס”ג ה’ משנ”ב שם, ס”ק כ”ד.
12. משנ”ב שם, ס”ק כ”ג.
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9.  נשים רבות נוהגות להדליק נרות יום טוב בלילה לאחר תפילת ערבית. נראה שהטעם

הוא משום שביום טוב שני בחו”ל היו חייבות להדליק לאחר ערבית שהרי אסור להכין מיום 

טוב ראשון ליום טוב שני, ולכן נהגו כך גם בליל יום טוב ראשון. על פי זה בארץ ישראל 

שאין נוהגים יום טוב שני )פרט לראש השנה( אין מקום למנהג זה ויש להדליק נרות יום 

טוב לפני כניסת יום טוב כמו בשבת. אולם, יש שכתבו שהטעם שמדליקים ביום טוב נרות 

סמוך לסעודה הוא כדי לציין שעיקר ההדלקה היא משום הסעודה, ועל פי זה יש לנהוג 

כך גם בארץ ישראל. לכן, למעשה כל אשה רשאית להמשיך במנהגה בעניין זמן הדלקת 

הנרות13.  

10 . כשם שמקדשים בלילי שבת, ומבדילים במוצאי שבת, כך מקדשים בלילי יום טוב 

יום טוב נעשית על היין בלבד בלא בשמים  יום טוב. הבדלה במוצאי  ומבדילים במוצאי 

יום טוב לשבת, אולם עושים הבדלה במוצאי  ביין במוצאי  נר. אין עושים הבדלה  ובלא 

שבת ליום טוב. הבדלה זו נעשית בנוסח מיוחד כחלק מהקידוש ומברכים בה על היין ועל 

הנר אך לא על הבשמים. בהבדלה במוצאי שבת חול המועד מברכים על הבשמים ועל 

הנר14.  

11. בקידוש היום המנהג לומר את הפסוקים “אלה מועדי ה’...” “וידבר משה...” )ויקרא,

כ”ג, ד’, מ”ד( ובראש השנה מוסיפים “תקעו בחדש שופר...” )תהילים פ”א ד’(, וכל אחד

יעשה כמנהג אבותיו.

12 . בוצע על שתי ככרות )ובפסח מצות( שלימות שאוחז בידו ביום טוב כמו בשבת, זכר

למן שלא ירד בשבת וביום טוב, והיה יורד כפליים בערב שבת ובערב יום טוב15. ומנהג 

תימן לבצע על מצה וחצי שזה לחם עוני. 

ששכחה  אשה  אולם  בשבת16.  כמו  טוב  ביום  משנה  ובלחם  בקידוש  חייבות  נשים   .13

לומר יעלה ויבא בברכת המזון ביום טוב לא תחזור ותברך )פרט לליל הסדר( משום שיש 

מחלוקת אם חייבת בשמחת יום טוב, וספק ברכות להקל17.

ורוצה לקחת ממנה  ושבורות,  14. מי שמחפש בחבילת מצות שיש בה מצות שלימות 

מצות שלימות ללחם משנה, מותר להוציא ממנה מצה, עד שימצא שתי מצות שלימות.

אם הניח כמות של מצות על השולחן לצורך הסעודה, מותר לברור מאותה כמות גם את 

השבורות שאינן ראויות ללחם משנה18.

13. מטה אפרים תרכ”ה סע’ ל”ג. וע”ע שש”כ פרק מ”ד הע’ ד.’
14. רמב”ם הל’ שבת, פ’ כ”ט הל’ י”ח, כ”א

15. ש”ע רע”ד, משנ”ב שם, ס”ק א’ בה”ט ס”ק א.
16. בן איש חי בראשית שנה שניה, גרשז”א זצ”ל שש”כ פר’ מ”ז הע’ כ”ו.

17. משום ספיקו של הגרע”א בהגותיו לש”ע סי’ קפ”ח סע’ ז.’ פס”ת תקכ”ט אות ו
18. ש”ע שי”ט ג’ בה”ל ד”ה היו, שש”כ פ”ג אות כ”ח   
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היתר מלאכת אוכל נפש

15. "אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד” )מסכת ביצה לו ע”ב.( מלאכת אוכל 
נפש ביום טוב מותרת לחלוטין, אולם שאר מלאכות האסורות בשבת אסור לעשותן ביום 
טוב, בין מלאכה שאסורה מהתורה ובין מלאכה שאסורה מדברי חכמים. גם אמירה לגוי 

אסורה ביום טוב כמו בשבת במלאכות האסורות19. 
16. למרות האמור לעיל בעניין אוכל נפש, אין זה היתר גורף, ויש לו כמה הגבלות.
מלאכות שהדרך לעשותן לימים רבים, לא הותרו בעשייה אפילו לצורך אוכל נפש.

לרוב הפוסקים מדאורייתא, וי”א מדרבנן20. תבשיל שלא פג טעמו, שאם יבשלנו בערב יום 
טוב ישאר טעמו גם ביום טוב, אין מבשלים אותו ביום טוב21.

מלאכה שהותרה ביום טוב לצורך אוכל נפש הותרה גם לצרכים אחרים שאינם אוכל נפש 
ובלבד שיהיה דבר השווה לכל נפש ולא דבר החשוב למפונקים בלבד22.

17. מלאכת אוכל נפש לא הותרה לצורך נכרי, אולם, כאשר מבשל עבור עצמו ביום טוב,
מותר להרבות את כמות המאכל שבסיר כדי שיהיה גם עבור עובד זר שבביתו )אך לא 

עבור אורח נכרי – מחשש שמא, היות שרוצה לכבדו, יבשל במיוחד עבורו(.23
18. אין לעשות מלאכת אוכל נפש לצורך יום חול.

 19. אין מדליקים אש חדשה ביום טוב, שהואיל שיכול היה לעשות זאת מערב יום טוב לא 
התירו לו “להוליד” אש ביום טוב24. 

.20 לצורך חימום, בישול ומאור מותר להעביר אש מאש הדולקת מערב יום טוב25, כמו כן 
מותר להגדיל את עוצמת להבת הגז.

.21 אסור לכבות אש ביום טוב26,  לכן לאחר שהעביר אש באמצעות גפרור וכדו, יניחנו 
בנחת והוא כבה מאיליו.

 .22 אסור להקטין את עוצמת להבת הגז ביום טוב, אלא אם כן הדבר נדרש לצורך
אוכל נפש מידי ואין לו אפשרות להדליק להבה אחרת קטנה יותר.

19. משנ”ב תצ”ה ס”ק א’   
20. ש”ע תצ”ה.    

21. ש”ע שם. משנ”ב ס”ק ח.’      
22. כדלעיל הע’ ,20 .21     

23. ש”ע תקי”ב א’ וברמ”א, שם, משנ”ב ס”ק ט’ י’ וכן ס”ק י”א , ובה”ל ד”ה ומותר.     
24. ש”ע תק”ב א’ משנ”ב ס”ק א’       

25. ש”ע תקי”א א’ וברמ”א, ובמשנ”ב ס”ק א’    
26. ש”ע תקי”ד א.      
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מהלכות חול המועד

ושמחת בחגיך – בימי חול המועד
מצוות "ושמחת בחגיך" נוהגת גם בימי חול המועד כמו ביו"ט, ולכן חייב אדם להיות שמח 
וטוב לב בחול המועד כמו ביום טוב, הוא ואשתו וכל הנלווים אליו. מצווה לשתות יין בכל 

יום מימי החג כי אין שמחה אלא ביין שנאמר "ויין ישמח לבב אנוש".
מצווה לאכול בשר בכל יום מימי החג ואפילו בערב שבת חול המועד ובערב יום טוב אחרון 

של חג.
יש לכבד את ימי חול המועד בבגדים מכובדים יותר מימות החול.

בימי חול המועד מברכים איש את רעהו בברכת חג )"מועדים לשמחה" או "חג שמח"(

איסורי מלאכה בימי חול המועד
חולו של מועד, הואיל ונקרא מקרא קדש, אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר 

ימות החול. לא כל המלאכות האסורות ביום טוב אסורות גם בחול המועד, יש מלאכות
האסורות בו ויש המותרות . אלו המלאכות המותרות:

• מלאכה פשוטה שאינה דורשת מקצועיות, כגון: נסיעה, הדלקת חשמל וכדו.'
• מלאכה הנעשית בשינוי מהרגיל.

• מלאכה לצורך אוכל נפש.
• מלאכה לצורך המועד )כגון כשארע קצר בבית, פיצוץ בצנרת וכד.('

• מלאכת "דבר האבד" שאם לא תעשה המלאכה יגרם נזק. )ראוי להתייעץ עם רב בעניין 
זה.(

• מלאכה הנעשית לצורך רבים, מניעת סכנה, או סילוק סכנה.
• מותר לכבס בגדי תינוקות וכן לנקות כתם שנוצר בחול המועד.

• כתיבה מותרת רק לצורך "דבר האבד" כגון: חידושי תורה בכדי שלא ישכח, צרכי
רבים או צורך המועד. יש לקצר בכתיבה ככל האפשר. ניתן להקל במסרונים או

בכתיבה במחשב בלא הדפסה.
• לדעת הספרדים מותר ליטול ציפורניים בחול המועד. מנהג האשכנזים שלא ליטול

אלא אם כן נטלן בערב החג וגדלו בחול המועד.
• מותר לגהץ, כלומר להחליק את הבגד, אם עושה זאת לצורך המועד, אבל אסור

לעשות בבגד קפלים חדשים.
• מותר לצחצח נעליים לצורך חול המועד.

• השקיה - כאשר הצמחייה זקוקה לכך, מותרת רק בכמות ההכרחית.
• טיפול בגינה- זיבול, כיסוח, גיזום, ריסוס- אסור.

• תפירה אסורה, אולם, כפתור שנתלש בחול המועד מותר לתופרו אם צריך 
ללבוש את הבגד, ויעשה את התפירה בשינוי.
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       • תיקונים במכונית: תיקונים קלים כגון החלפת צמיג – מותרים. תיקונים הדורשים 
איש  מקצוע – אסורים, אלא אם כן נזקק למכונית בימי חוה"מ, ואם לא יתקנה יצטרך 

לשכור מכונית אחרת.

• תיקון משקפיים נחשב צורך הגוף ולכן מותר אם לא יכול לתקן באופן ארעי.

ביעור מעשרות
• פעמיים בשבע שנות השמיטה חייבים לבער את המעשרות מן הבית: בשנה הרביעית 

ובשנת השמיטה. השנה – שנה רביעית לשמיטה, הוא זמן הביעור.
ושימורים,  קפואים  יבשים,  והירקות,  הפירות  את  כן  לפני  או  פסח  בערב  לבדוק  יש   •
ולהפריש תרומות ומעשרות וחלה מכל החייב בהפרשה. המנהג לשרוף את מה שהפריש 
עם החמץ. מוצרים הנרכשים בחנויות עם תעודת הכשר הינם מעושרים, ואין צורך לקיים 
או  מהמגדל  ישירות  חקלאית  תוצרת  לקונים  מעשית  היא  זו  מצווה  זו.  מצווה  עליהם 

מגדלים בעצמם בגינתם.
• מי שיש לו בביתו כסף שחילל עליו מעשר שני, יש לחלל את הכסף על מטבע אחת 
בשווי פרוטה לפחות ולהשחיתה. )פרוטה = 1/40 גרם כסף – כיום פחות מ 10 אגורות( 
אפשר גם לקחת סוכר בשווי פרוטה, לחלל את כסף המעשר השני, להמיס את הסוכר 

במים ולשפוך לכיור שבמטבח.
• נוסח החילול: "כל קדושה שיש במטבע שבידי, הוא וחומשו יחולל על פרוטה שבידי"

)או "יחולל על הסוכר שבידי"(.
• בשביעי של פסח סמוך למנחה, נוהגים לקרוא מתוך חומש את פסוקי התורה העוסקים

בביעור ווידוי מעשרות )דברים כו יב-טו(

ברכות למאכלים בפסח
מצה בריי )חתיכות מצה קטנות מטוגנת( וגם אחרי קניידלך: קיים ספק לגבי ברכתו ולכן יאכל 
רק בתוך הסעודה. )לדעת החזון איש דינו כדין מצה ויכול לאכול בפני עצמו וצריך נטילת ידיים, המוציא 

וברכת המזון.(

כופתאות )קניידלך:( מזונות ועל המחיה.
עוגה ממצות שלימות גם אם הושרו במים, יין, וכד:' צריך נטילת ידיים, המוציא וברכת המזון.
עוגות עם קמח מצה: מזונות )כמות קמח המצה בכל הבלילה אינה גדולה כך שבאכילת פרוסה או

שתיים ואולי אפילו יותר אין שיעור לברכה אחרונה, אלא אם נאכלה כמות גדולה.(

עוגות מצה עשירה לנוהגים לאוכלה : מזונות ועל המחיה.
עוגות קמח תפו"א, קוקוס, וכד:' שהכל ובורא נפשות.

פיצות, אטריות ושקדי מרק כשרים לפסח: אין בהם קמח וברכתם שהכל.
לחמניות כשרות לפסח: יש מהן המכילות קמח מצה וברכתן מזונות ויש שאין 

מכילות קמח וברכתן שהכל. לכן יש לברר בכל מוצר לגופו.
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שביעי של פסח שחל ביום שישי

עירוב תבשילין

מצה  לוקחים  כך  לשם  תבשילין.  עירוב  פסח(  של  שביעי  )ערב  חמישי  ביום  לעשות  יש 
ותבשיל נוסף )נהוג לקחת ביצה מבושלת( ואומרים את נוסח העירוב. גם מי שלא מתכנן 
נרות  מדליק  שהרי  תבשילין,  עירוב  יעשה  נרות,  להדליק  רק  אלא  לשבת  מיו"ט  לבשל 
צריך  לא  והשבת,  החג  כל  במהלך  שמתארח  מי  וכדומה.  לשבת  מיו"ט  אוכל  ומחמם 

לעשות עירוב תבשילין.
עבור העירוב יש להכין מזון מבושל )בשר או דגים בנפח של 27 סמ"ק( וכן לחם או חלה 

ובפסח כמובן יש לקחת מצה. יש לשמור את העירוב עד לאחר סיום הבישולים לשבת.

יש לומר את הברכה: "ברוך אתה  ה'  א-לו-קנו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו, 
על מצות עירוב".

ולאחר-מכן להוסיף: "בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות, ולבשל, ולהטמין, ולהדליק נר, 

ולתקן ולעשות כל צרכינו מיום-טוב לשבת".

נרות שבת

אין להדביק ביו"ט את הנרות לצורך שבת. נרונים שבגמר בעירתם נשארת דיסקית מתכת,

מותר ביו"ט להוציא אותה ואת השעוה המפריעה לנתינת נרון חדש במיכל הזכוכית.

אכילת חמץ וקטניות )לאשכנזים( בשבת אסרו חג

יש מתירים לאכול בשבת אסרו חג חמץ שנמכר לגוי, ובלבד שלא יגע בו כלל עד ליל 
שבת )הגר"ע יוסף,( ויש אוסרים לאכול חמץ בשבת זו, אבל מתירים גם לאשכנזים לאכול 
הבדוקות  קטניות  פסח  של  בשביעי  לבשל  לאשכנזים  מתירים  ואף  זו,  בשבת  קטניות 
מחמץ לצורך אכילתם בשבת. )הגרש"ז אויערבאך.(ויש אוסרים כל זאת ואוכלים חמץ 

וקטניות רק ממוצאי שבת .



48

רכישת מוצרי מזון לאחר הפסח

לאחר הפסח יש לקנות מוצרי מזון רק בבתי העסק

המציגים אישור מכירת חמץ

לתשומת לב! אישור מכירת חמץ 
אינו מהווה תעודת כשרות. 

ותקף רק בצמוד לתעודת כשרות
לשנת תשפ"א

התודה והברכה
לרב מרכז העיר והשכונות

הרה"ג ראובן הילר שליט"א

לרב קהילת נוה נאמן
הרה"ג יובל מוגהז שליט"א

למנהל מחלקת הכשרות
הרה"ג מאיר צדקיהו סקעת שליט"א

על עבודתם ועזרתם המסורה בהכנת חוברת זו

ולמנהל מחלקת נישואין
הרב ערן טרבלסי שליט"א

אשר קיבץ ערך ודאג באופן אישי להצלחת הפרויקט

יישר כח גדול לכולם
בכבוד רב

אבי בלושטיין
יו"ר המועצה הדתית הוד השרון

פסח תשפ"א

תשפ"א

תשפ"א

ג' ניסן תשפ"א
16.03.21
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   ב"ה
 

 "א פניסן תש        
           

                                                                                                                     
 הרבנות הראשית הוד השרון 

 
 הרשאה למכירת חמץ 

 
ב"כ למכור לנכרי במכירה גמורה לאו  ויובל מוגהז ראובן הילר  ניםהרשאה לרב חכו אנו החתומים מטה, נותנים בזה 

כל מיני חמץ תערובת חמץ או חמץ נוקשה שלנו ושל בני ביתנו או של אלה ששלחונו,  פ"א, ניסן תש גומוחלטת ביום י"
חג הפסח וכן  עד כלות  לרשותנו וכן במקומות אחרים וכן חמץ שיבוא   גבולנו הנמצא בביתנו או בחצרותינו ובמחסנינו ובכל  

הנ"ל או לב"כ   ניםכמו כן נותנים אנו רשות לרב        כל חמץ שיתחמץ לנו עד כלות חג הפסח בכל המקומות הנ"ל.
מצוי חמצנו או תערובת חמץ או חמץ נוקשה עפ"י כל התנאים והדברים האמורים בשטר  הםלהשכיר כל המקומות הנ"ל ב

 ניםהננו סומכים על השומא של הרב    א שום טענות או תביעות שבעולם.המכירה שיעשה עם הקונה בכל אופנים שיהיו בל
שאר יעל הקונה וי במלווהלזקוף התשלום  םהנ"ל או ב"כ בכל דבר ואפילו יפחיתו הרבה ממחיר השווה.  גם יש רשות ביד

 משכנתא על אחריות הקונה עד שישלים כל התשלום המגיע ממנו. להכו 
א כל טענות או כ בלהנ"ל או ב" ניםאנו הח"מ מתחייבים לקיים כל התנאים והדברים שיהיו בשטר המכירה שיעשה הרב

 כעשייתנו . םהנ"ל או ב"כ כידינו פיו כפינו ועשיית  ניםתביעות שבעולם ומעתה תהיה יד הרב
אגב סודר כדי להראות שקבלנו עלינו כל הנ"ל באופן היותר מועיל   ןבקניים אנו מטה וכן מתחייבים על כל הנ"ל חותמי

 הקדושה ועפ"י חוקי המדינה ועל כך בעה"ח: תורתנו עפ"י 
 

 חתימה  סלולר מדוייקת כתובת  שם ושם משפחה 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

לנוחיותכם שעות וימי קבלה:
ימי א‘-ה‘ בין השעות 9:00-16:30 | ימי א‘ ו-ג‘ בין השעות 9:00-18:00

בימי שישי בתאום מראש בטלפון: ערן 052-5774393 / הרב יובל מוגהז 052-7667131
ניתן לשלוח מסמכים בוואטצאפ שמספרו 052-7002334

 ולתאם רישום בזמנכם החופשי, כולל ביום שישי.
 www.mdhh.co.il  חדש!!! מהיום ניתן להירשם גם באתר המועצה

מה קורה במועצה הדתית הוד השרון?
לרשותך אולם אירוח במקווה נווה נאמן

לאחר חווית הטבילה הראשונה, תוכלי לחגוג 
עם החברות והמשפחה באולם שנמצא במקווה.

המועצה הדתית, רח‘ זקיף 10 הוד השרון טל: 09-7481152
erant@mdhh.co.il  052-5774393 :לפרטים נוספים

המועצה הדתית הוד השרון
פתוחה לרישום נישואין

לתושבי הוד השרון והסביבה

כל כלה מקבלת שי מבנה ייחודי ומיוחד
אשר זכה בדגל היופי
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ולהעביר לרבנות
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הכונו לקראת התפילה החגיגית 
בערב יום העצמאות 

בביהכנ"ס בכיכר מגדיאל 
בתאריך ב' אייר 19.05.21

הכניסה מותנית בהצגת תו ירוק 
בהתאם לכללי התו הסגול
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