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בעקבות משבר הקורונה .
הננו להביא בפניכם מספר הנחיות נחוצות

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה 

עדכון עקב הנחיית הרשויות

 א. מכירת חמץ - תיעשה דרך האינטרנט
https://www.gov.il/he/service/chametz_sale

(ניתן להקליד בגוגל “מכירת חמץ הרבנות הראשית לישראל)
במקרים מיוחדים מי שלא מתאפשר לו למכור דרך האינטרנט יכול לפנות

לרב בן-ציון אלבז 055-6842541 בשעות 10:00-12:00 בבוקר 20:00-22:00 בערב

ב. חמץ גמור – השנה אפשר למכור חמץ גמור גם למקפידים בכל שנה שלא למכור .

ג. שריפת חמץ – השנה לא תתאפשר שריפת חמץ ציבורית .
ניתן לפורר את החמץ לפירורים פחות מגודל קופסת גפרורים )פחות מכזית(, ולפזרם

במקום פתוח שאינו שייך לאף אחד, וכן אפשר לשפוך על החמץ חומר ניקוי .
או לפורר ולהשליך לאסלה, ולאחר מכן לומר כל חמירא .

[בביעורים אלו אין ביזוי אוכלים כיון שזה צורך מצווה].

ד. תענית בכורות - אפשר לעשות דרך טלפון או דרך וידיאו און ליין, מומלץ לסדר כבר
עכשיו את הקבוצות, ולא להמתין לרגע האחרון .

ה. כלים חדשים – מקווה הכלים סגור עקב הנחיית הרשויות .
הפתרון האפשרי: ניתן למכרם לגוי ולחזור ולשאול ממנו , 

ולאחר תום תקופה זו, צריך להטביל כלים אלו בלא ברכה, או לברך על כלי אחר . 
  lishkapt1@gmail.com לקבלת ושליחת טופס מכירה לגוי

הנוהגים להגעיל כלים חדשים, קודם השימוש, השנה ישתמשו ללא הגעלה, ואין צורך
להגעיל אח”כ .

ו. הגעלת כלים – השנה לא תתקיים הגעלת כלים ציבורית עקב הנחיות הרשויות
יבואר להלן כיצד ניתן להכשיר כלים בבית 

השנה רצוי לוותר על כלים שאינם חיוניים וכן להשתמש בכלים חד פעמי .
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. 1
רוב הכלים ניתנים להגעלה בבית. למעט מחבתות טפלון. תבניות אפיה

רשתות צליה. כלי צליה. כל כלי שהשימוש בו ללא נוזל. כלים שיש בהם חיבור כגון
סכינים עם ידות עץ וכדו’. וכן כלים שיש בהם חריצים שמצטבר בהם לכלוך .

.2
 הכנת הכלי להגעלה – )א( כלי שאינו נקי לא מועילה לו הגעלה. לכן יש לנקות היטב

מכל שומן או חלודה ולכלוך, ובפרט בקפלים שבשפת הכלי ושבמכסה, מצטבר שם
לכלוך רב.  יש לפרק כל דבר הניתן לפירוק ידיות וכדו’ ולנקות היטב את הידיות ותחתיהן

לנקות את חריצי הסכו”ם, בפרט באזור הידיות .
(ב( לאחר הניקוי אין להשתמש 24 שעות קודם ההגעלה .

.3
ההגעלה – יש להישמר ולהיזהר בפעולות אלו. לוקחים את הסיר הכי גדול 

 )חלבי או בשרי( מנקים היטב, ממתינים 24 שעות, ממלאים מים עד כמה שניתן כדי שלא יגלוש
בהכנסת הכלים, מוסיפים למים סבון כלים או כל חומר פוגם המתאים למים רותחים .

.4
מכניסים את הכלי לכמה שניות ומוציאים, יתכן שבגלל הכנסת הכלי המים יפסיקו

לרתוח יש להמתין עד שירתחו שוב ואז להוציא את הכלי .
ניתן להשתמש עם רשת נקיה ומוגעלת, סל נקי, וכן עם צבת

(יש להגעיל שוב במקום התפיסה של הצבת( .

.5
כלים ארוכים שאינם נכנסים בבת אחת ניתן להגעילם בפעמיים, כ”כ ניתן לעשות כך

גם בכלי קצר, למנוע כוויות .
 .6

ידיות הסירים, ידיות סכינים וכדו’ צריכים ניקיון והגעלה כמו הכלי .

.7
 סיר גדול שלא נכנס לסיר ההכשרה עדיף לוותר עליו לפסח שנה זו, אם הוא נחוץ 

 אפשר למלאות בו מים עד שפתו באופן שכשירתחו המים יגלשו על דפנות הכלי מבחוץ,
אם המים לא גולשים אפשר לחמם אבן או ברזל על האש ולהניח בסיר בזמן שהוא על

האש וכך זה יגלוש. יש להיזהר מאוד שלא ינתזו מים רותחים .

.8
כלי זכוכית למיניהם – בני ספרד: שטיפה בצונן עם חומר פוגם בדגש לחריצי הכלים 

בני אשכנז: כלי פיירקס, דורלקס, קורנינג הכשרתם בהגעלה כמובא בסעיף ז’, אלא שיש
לחזור ולהגעילם שלוש פעמים. שאר כלי זכוכית דינם ככלי חרס, שלא מועילה להם הגעלה .
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ז. ליבון כלים
כלים חיוניים חצובות וכדו’ שרגילים ללבנם כל שנה, יפורטו להלן כיצד ניתן להכשירם בבית .

 
.1

כיריים: חצובות- לנקות היטב מכל שומן ולכלוך עם מסיר שומנים, להבעיר את האש 
חמש דקות ולעטוף עם נייר כסף עבה. מבערים - נקיון בלבד. משטח הכיריים - ניקיון ,

 שפיכת מים רותחים, ובנוסף עדיף לעטוף עם נייר כסף .

.2
 תנור: נקיון כבכל שנה. תבניות אפיה - לא ניתנות להכשרה. רשתות - לנקות היטב

ולחמם בתנור בחום הכי גבוה למשך 45 דקות, ולעטוף עם נייר כסף עבה, הכשרה זו
מועילה להנחת תבניות על הרשתות בלבד, ולא להנחת מאכלים .

זמנים בהלכה )שעון קיץ( 
 סוף זמן אכילת חמץ יום רביעי יד’ בניסן 10:35

סוף זמן שריפת חמץ וביטולו יום רביעי יד’ בניסן 11:39
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה 12:43 )חצות לילה)

 עזרה לזולת: בעקבות המצב נבקש רגישות יתר מהציבור שכל אחד יסתכל סביבו
 לראות אם יש שכנים הזקוקים לעזרה לקראת הפסח, ולאלו שאינם חשופים למחשב

למדיה ולטלפונים חכמים ואינם רואים מסמך זה, נבקש להעביר אליהם את המידע
הנ”ל כולל ענייני מכירת חמץ, הגעלת כלים וכדו.’
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   מענה טלפוני בהלכות פסח  (SMS ,אפשר גם בוואצפ) 
 הרב בן-ציון אלבז 055-6842541

הרב אבינדב אבוקרט 054-4908796
הרב יהודה יונגסטר 054-5532338

הרב חנניה כהן 058-5777058
הרב רפי שטרן 054-4646382

יעקב רייכר
ראש המועצה הדתית

גבעת שמואל

בברכת חג פסח כשר ושמח  ידידכם אוהבכם ומתפלל לשלומכם 
הרב אלעזר אלבז

רב העיר
גבעת שמואל

והיא שעמדה לאבותינו ולנו
יתן ה’ שנזכה לאכול מהפסחים והזבחים

ויתקיים בנו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים 

תודה מיוחדת לראש העיר מר יוסי ברודני
ולכל עובדי העיריה המסורים

אשר נרתמו לסייע ולעזור בתקופה מאתגרת זו
וכן לרבני הקהילות העומדים לרשות הציבור לאורך כל ימות השנה


