
מכירת חמץ

מכירת חמץ תערך גם במקביל להגעלת כלים 
בימים ראשון, שני ושלישי יא'-יג' בניסן )2-4/4/23(

ברחוב פנינה קליין פינת הנשיא 73, גבעת שמואל, בין השעות 12:00-18:00. 

מכירת חמץ בכנס ישיבת בין הזמנים בביהכ"נ קרליבך 
ביום ראשון יא' ניסן 02.04 ברחוב לנדאו 2, גבעת שמואל. בין השעות 19:00-22:00 
לכתחילה יש עדיפות למכירת חמץ עם קניין, מי שאינם יכולים להגיע למקום המכירה,

יכולים לעשות זאת טלפונית עם הרב בן ציון אלבז בטלפון 055-6842541
בין השעות 10:00 - 12:00 בבוקר ו - 20:00 – 22:00 בערב ניתן להשאיר הודעה.

 
כמו כן, ניתן לבצע מכירת חמץ באינטרנט באתר הרבנות הראשית או ניתן ללחוץ על הלינק: 

https://www.gov.il/he/service/chametz_sale

שעותתאריך

10:00-13:0017:00-21:30יום רביעי ז' בניסן - 29.03
10:00-13:0017:00-21:30יום חמישי ח' ניסן  - 30.03
-10:00-12:00יום שישי ט' ניסן - 31.03  
20:45-22:00-יום מוצ"ש  י' ניסן - 01.04

10:00-13:0017:00-18:00יום ראשון יא' ניסן - 02.04
20:00-22:00

10:00-13:0017:00-22:00יום שני יב' ניסן - 03.04

10:00-14:0020:00-22:30יום שלישי יג' ניסן - 04.04

מכירת חמץ במשרדי המועצה הדתית

שריפת חמץ 
בתאריך י"ד בניסן תשפ"ג יום רביעי 5.4.23

תעמודנה חביות לשריפת החמץ 
על פי הנחיית העיריה יש להקפיד

ולשרוף את החמץ אך ורק במקומות הבאים
	c.73cהנשיאcפינתcקליןcפנינהcברחובc– מחסן העירייה
	c.המדרשcביתc–cרחוב עוזי חיטמן
	c.3cמסcביתcלידcרחוב בן גוריון
	c.בשטחcרחוב השקד
	c.15cביתcמולc–cרחוב יצחק שמיר

מקווה לכלים
 

מקווה נימרובר – ברחוב נימרובר 2.
מקווה הולצברג – ברחוב שמחה הולצברג 5.
מקווה הכלים  פתוח כל יום עד 18:30 אחה"צ.

*נאcלהקפידcלזרוקcאתcהאריזותcלפחcהנמצאcלידcהמקווה

בס״ד

זמנים בהלכה 
סוף זמן אכילת חמץ: יום רביעי יד' ניסן -  10:37 )מגן אברהם - 10:07(

סוף זמן שרפת חמץ וביטולו: יום רביעי יד' ניסן - 11:41   )מגן אברהם – 11:25(
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה: - 12:43 )חצות(

https://www.gov.il/he/service/chametz_sale


פסח כשר ושמח!

הגעלת כלים חינם
לתושבי גבעת שמואל

ברח' פנינה קליין פינת הנשיא  73, במחסני העירייה )המקום מוצל עם חנייה מרווחת(

במקום יופעלו שני מוקדים במקביל
יום ראשון יא' בניסן )2.4.23( בין השעות 12:00-18:00
יום שני י"ב בניסן )3.4.23( בין השעות 12:00-18:00

יום שלישי י"ג בניסן )4.4.23( בין השעות 12:00-18:00
נא לדייק בזמנים

כלים לא נקיים לא יוגעלו
לאורך כל זמן ההגעלה ישהה ויפקח במקום הרב בן ציון אלבז שליט״א,

כמו כן ניתן יהיה למכור חמץ ולקבל מענה הלכתי
לא תתבצע הכשרת כלים עבור: רשת מנגל / תבניות אפייה / סיר פלא )עוגה( /  שיפודים  /
קרש חיתוך / כלי חרס / חרסינה / פורצלן / מחבת טפלון וכדו' שהשימוש בהם במעט שמן.

הכשרת כלים ע"י הגעלה
איןcלהשתמשcבכליםc24cשעותcקודםcההגעלה.

cניתןcלאcחריציםcאוcסדקיםcבהםcשישcכלים
להגעילם.

c,שרוףcשומןcמכלcנקייםcלהיותcצריכיםcהכלים
cוביןcמבפניםcביןc,שהואcלכלוךcוכלc,חלודה
מבחוץ,cישcלהשתמשcבמסירcשומניםcוכדו'.

c,המכסהcושיפוליcהכליcשיפוליcאתcלנקותcיש
מצטברcהמוןcלכלוךcסביבcהכפל.

c,המכסיםcוידיותcהכליםcידיותcאתcלפרקcיש
לנקותcהיטבcכוללcהידיותcולהגעילםcעםcהכלי.

cלהםcמועילהcלאcנקייםcשאינםcכליםcלידיעתכם
הגעלה,cולכןcלאcיתקבלוcלהגעלה.

הכשרת כלים ע"י ליבון
	ccלכליםcבלבדcליבון קלcלעשותcניתן

cרשתותc,גזcחצובותc:כגוןc,לכךcהמתאימים
cחמץcולאcבלבדcתבניותcעליהםcשהניחוcתנור

ישירcוכיוצ״ב.
	ccשהמתכתcעד(cליבון חמורcעושיםcאיננו

c,צלייהcרשתותcנכשירcלאcולכןc)מתאדמת
שיפודים,cתבניותcאפייהcוכיוצ״ב.

כלים שלא ניתן להכשירם לפסח
cכליc,חרסינהcכליc,מצופיםcחרסcכליc,חרסcכלי

cקרשיc,פלאcסירc,עץcידיתcעםcסכיןc,פורצלן
cמחבתותc,טפלוןcמחבתותc,למיניהםcחיתוך
cתבניותc,שמןcמעטcעםcבהםcשמשתמשים

c,אפיהcסירc,נפהc,צליהcרשתותc,שיפודיםc,אפיה
תבניתcאפיה,cסכו״םcעםcידיותcעץ.

לתשומת לב:
המועצה הדתית אינה נושאת באחריות

על אובדן או נזק לכלים שנמסרו להגעלה

הוראות להגעלה וליבון כלים

לתושבי העיר

המועצה הדתית מאחלת

בס״ד


