הלכות ערב פסח שחל בשבת
היות והשנה ליל הסדר יחול במוצאי שבת ,נביא בפני
הציבור היקר הלכות השיכות לע"פ שחל בשבת

יום חמישי יב' בניסן
תענית בכורות:

מקדימים תענית בכורות ליום ה' יב' ניסן ,במידה
ומתאפשר יארגנו "סיומי מסכת" בציבור ,במידה
ולא מתאפשר ,ניתן לעשות באמצעות הטלפון.
כיון שמקדימים תענית בכורות יש אומרים שאין
חיוב בתענית ולכן מקילים יותר ועל כל חולי אפילו
מחוש קל לא צמים ,ובכל מקרה עדיף לפטור
בסיום מסכת ,או סעודת ברית.
הצם בכל שנה עבור בנו הבכור ,השנה פטור.
נשים בכורות שנהגו לצום ,השנה פטורות.

בדיקת חמץ:

בודקים חמץ בברכה בליל יג' בניסן (חמישי
בלילה) ,לאחר הבדיקה אומרים נוסח כל חמירא
כבכול שנה (דלא חזיתה).

יום שישי יג' בניסן
ביעור חמץ:

משיירים חמץ שצריכים ליום שישי וליום שבת,
והנותר מבערים ביום שישי ,ואפילו שלמעשה
מצוות הביעור בשבת ,מ"מ טוב לבער ביום שישי
קודם זמן ביעור חמץ ( 11.45 -מג"א  )11.30ויבער
לפחות כזית חמץ.
הטעם לביעור חמץ ביום שישי:
כדי שלא יטעו לשנים הבאות ויבערו בערב פסח
אחרי חצות.
כמו כן במידה ורואים סמוך לשבת שנותר בבית
חמץ שלא צריכים לשבת ,צריך לבער את החמץ
הנותר קודם כניסת שבת ע"י שרפה או שפיכת
חומר פוגם ,כדי למעט כמה שיותר בביעור בשבת.
[אין להשליך לאשפה חמץ הראוי לאכילה]
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מוקדים לשרפת חמץ
רחוב הנשיא  73מחסני העירייה
רחוב נעמי שמר  -במגרש ליד בית ספר מורשמת מנחם
רחוב בן גוריון גן הבנים לשעבר
רחוב ליפקין שחק פינת יצחק שמיר  -במגרש
המוקדים יפעלו בין השעות  11.00- 7.30בבוקר
כל חמירא :לאחר שריפת החמץ ביום שישי
אין אומרים כל חמירא ,אלא יאמרו בשבת.

הכנות לליל הסדר:

אסור להכין צורכי ליל הסדר בשבת ,וכדי לא להתעכב
במוצ"ש בהכנות ליל הסדר יש להכין בערב שבת כל
מה שניתן להכין לצורך ליל הסדר ,מי מלח ,שטיפת
חסה וכרפס ,ועוד.
יש ליבש את החסה ככול שניתן כדי שלא תתקלקל.
לנוהגים בחריין (חזרת) וחוששים שיפוג טעמה אם
יגרדו אותה בערב שבת ,ניתן לגרד את החריין בצאת
השבת במגרדת ,אלא שצריך בשינוי ולכן יגרד על
השולחן ולא לתוך כלי ,כמו כן אפשר לגרד מערב שבת
ולסגור בקופסה סגורה היטב ויוצאים בו לכתחילה ידי
מרור.
במוצאי שבת עושים קידוש יקנה"ז ,יש להכין נר קטן
להבדלה ,אפשר להשתמש בנר חימום ולצרף לו
גפרור כדי שתהיה אבוקה להבדלה .להשאיר נר מע"ש
למוצ"ש כדי שיאכלו להעביר אש מאש.

שבת יד' בניסן
תפילה בשבת בבוקר:

מומלץ להתפלל בנץ החמה כדי להספיק לסיים אכילת
חמץ קודם ( 10.43 -מג"א  )10.12 -ולבער החמץ קודם
( 11.44 -מג"א – )11.29

אופן עריכת סעודות שבת:

סעודה ראשונה ושניה בשבת( :שלישית יבואר בהמשך)
מכיוון שהדבר משתנה מבית לבית נביא בפניכם כמה
פתרונות.
עצה טובה :המשאירים חמץ לשבת ,מומלץ להשתמש
בפיתות ,כיון שאינם מתפוררות כחלות.

מצה בלבד
מצה מבושלת או מטוגנת:
בית עם ילדים וכן בית לחוץ מבחינת ניקיון ובפרט
לפסח ,או אנשים מבוגרים שאין מי שינקה ויבער
להם את החמץ וכדו' .הטוב ביותר לבער כל חמץ
מהבית לפני שבת ,ויוצאים ידי חובת סעודות שבת
במצה מבושלת או מטוגנת.
הכנת מצה מבושלת:
מרתיחים מרק או כל נוזל אחר ,מכבים את האש,
מכניסים מצות שלמות לתוך המרק משהים את
המצות במרק זמן עד שיספגו את טעם התבשיל
ומוציאים ,מומלץ להוציא לאחר שהמרק התקרר
כדי שהמצות תישארנה שלמות ללחם משנה,
במידה ונשברו המצות אם נשארה חתיכה אחת
בגודל כזית מברך המוציא ,ויש לדאוג שיהיה
לכל אחד מהסועדים מצה מבושלת בגודל כזית.
(לחם מבושל או מטוגן ברכתו המוציא אם נותר בו
חתיכה בגודל כזית ,וכך לענין מצה ,השאיר מצות
בגודל כזית ונשברו לאחר מכאן מברכים המוציא)
יש לשים לב שהמרק לא מתקרר עקב הכנסת
מצות מרובות ,שאז אינו יכול לבשל יותר.
הכנת מצה מטוגנת בשמן עמוק:
ניתן לטגן את המצה בשמן עמוק ודינה כמצה
מבושלת ,יש להקפיד שהמצות יצאו שלמות כדי
שיהיה לו שני מצות ללחם משנה ,ולפחות חתיכה
אחת בגודל כזית לכל אחד מהסועדים.
כמו כן אפשר לטבול את המצה בביצה ולטגן ,רק
שיש להקפיד שיישאר חתיכת מצה בגודל כזית
לכל אחד מהסועדים ,כמו במצה מבושלת.
הכנת המצות לפני שבת:
מבשלים ומטגנים את המצות לפני שבת ולא
בשבת ,במידה ולא הכינו מצה מבושלת לפני
שבת ,אשכנזים אינם יכולים להניח מצות במשקה
רותח בשבת .ספרדים יכולים להניח מצות בשבת
בסיר מרק רותח לאחר שהוסר מעל הפלטה.
הנזהרים ממצה שרויה:
הנוהגים שלא לאכול מצה שרויה פתרון זה אינו
מתאים להם.
ברכה על המצות:
בשבת זו מברכים על המצות ברכת "המוציא לחם
מן הארץ" גם לספרדים.

נא לשמור על קדושת העלון  -טעון גניזה

מצה רגילה בליל שבת (לא בשבת בוקר) :יש
מתירים לאכול בליל שבת מצה שאינה מבושלת
שלא אסרו אכילת מצה בערב פסח אלא ביום ,ולא
בלילה.
קטנים לעניין אכילת מצה בשבת :ילדים שאינם
מבינים ענין יציאת מצרים אפשר לתת להם מצות
כרגיל בשבת זו.

חמץ וכשר לפסח
אפשרות א':
משיירים חמץ בכמות שצריכים לשני סעודות שבת
והשאר מבערים ,מכינים פינה שאפשר לאכול בה
חמץ ושם מניחים את החמץ ,מבשלים אוכל כשר
לפסח בכלי פסח ,מעבירים את האוכל לכלים חד
פעמיים (לא לכלי חמץ) ואוכלים עם החמץ .כך
יעשו בסעודת ליל שבת ושבת בבוקר .בסעודת
שבת בבוקר יש לסיים הסעודה קודם סוף זמן
אכילת חמץ ( 10.43 -מג"א – )10.12
לאחר גמר האכילה קודם זמן הביעור ינקו את
המקום מחמץ ,ואם יש שם רק פרורים ולא חתיכות
חמץ אפשר לסגור את המקום עד לאחר הפסח,
ירחצו ידיים ינקו את השינים בעדינות שלא ייצא דם,
ויבערו את החמץ.
חמץ וכשר לפסח אפשרות ב':
עושים קידוש במקום שאפשר לאכול שם חמץ,
נוטלים ידיים ,אוכלים כזית פת ,רוחצים ידיים,
מתנערים מהחמץ ,עוברים למקום נקי לפסח
ואוכלים שם מאכלים כשרים לפסח ,לאחר מכן
חוזרים למקום שעשו בו קידוש ואכלו בו כזית חמץ,
ואוכלים שם שוב כזית פת ומעט יותר ,ומברכים
ברכת המזון .יש לכוון קודם ברכת המוציא שדעתו
לצאת ולחזור באמצע הסעודה .חובה לסיים סעודה
זו קודם סוף זמן אכילת חמץ ( 10.43 -מג"א –
)10.12

חמץ בלבד
בשבת זו מומלץ שלא להשתמש בתבשילי חמץ
כלל עקב המורכבות שבדבר ,ניתן להשתמש
במאכלי חמץ צוננים בכלים חד פעמים ,ולאוכלם
עם פיתות במקום בטוח.
חובה לסיים סעודה זו קודם סוף זמן אכילת חמץ -
( 10.43מג"א – )10.12

הערה חשובה :אלו שאינם אוכלים שרויה ומקפידים
גם על כלים שבשלו בהם שרויה ,דין מצה מבושלת
או מטוגנת כחשש חמץ ויש לנהוג בהתאם .וכן הדין
לענין קטניות בשבת זו.
ביעור חמץ בשבת
יש להשאיר לשבת חמץ בכמות שצריכים
לסעודות שבת ולא יותר ,אין עניין לבער חמץ
בשבת .במידה ונשאר חמץ יש לבערו קודם זמן
ביעור חמץ ( 11.44 -מג"א )11.29
אופן הביעור בשבת:
מפוררים את החמץ לפתיתים קטנים וזורקים
לאסלה .כמו כן ניתן לשפוך על החמץ אקונומיקה
או סבון כלים וכדו' ולזרוק לפח האשפה[ .אין
חשש לביזוי אוכלים כיוון שעושים את זה למצווה]
כלים חד פעמיים :ישפוך חומר ניקוי ויזרוק
לאשפה.
כלי חמץ :מעבירים סבון כלים בקלות על הכלי
ומצניעים לאחר הפסח.
ניקוי הבית:
לאחר גמר אכילת חמץ יש לטאטא את הפינה
שאכלו שם חמץ ,ובמידה ואכלו בחצר שאינה
מרוצפת כמו שצריך לא יטאטו את מקום האכילה,
אלא יאספו ביד חתיכות לחם גדולות ויבערו,
והפרורים בטלים באמירת כל חמירא.
כל חמירא בשבת :לאחר הביעור אומר כל חמירא
כבכל שנה ,גם אם אין ברשותו חמץ כלל.

ומי פירות ,וברכתה מזונות ועל המחיה .ספרדים
אוכלים מצה עשירה ויכולים לקיים בה סעודה
שלישית ,ויש לסיים קודם ( .15.50יש לשים לב
שאם אוכלים ממצה עשירה שיעור קביעת סעודה
מברכים המוציא וברכת המזון)
אשכנזים אינם אוכלים מצה עשירה ,ואינם יכולים
לקיים בה בסעודה שלישית.
קניידלך :אפשר לצאת ידי סעודה שלישית בקנידלך
ויש לסיים קודם  .-15.50המקפידים על שרויה
צריכים להקפיד בכך לאחר סוף זמן אכילת חמץ
כמו בחג הפסח עצמו.
שאר מאכלים שברכתם שהכול ,אדמה ,עץ :אפשר
לעשות סעודה שלישית בבשר ,דגים ,תבשילי
ירקות ,ירקות חיים ,וכו' . ,בשר ודגים עדיפים.
הנוהגים באכילת קטניות יכולים לאכול אורז וכדו'.
במאכלים אלו אין הגבלה על שעת סיום כיון שאינן
משביעים כמאכלים המכילים קמח ,מכל מקום
צריך ליזהר שלא לאכול מהם הרבה כדי שיאכל
מצה בליל הסדר לתאבון.

הכנות לליל הסדר בשבת
אין מכינים בשבת ליו"ט ,ולכן אין לערוך את
שולחן הסדר ולהכין צורכי הסדר בשבת ,אלא
מיד בצאת השבת אומרים "ברוך המבדיל בין
קודש לקודש" ומתחילים בהכנות.

סעודה שלישית
מתפללים מנחה גדולה כדי להספיק לסיים
סעודה שלישית קודם שעה עשירית – 15.50
אפשרויות קיום סעודה שלישית
מצה מטוגנת או מבושלת :אפשר במצה מבושלת
או מטוגנת כמו בסעודה ראשונה ושניה ,ולסיים
עד  15.50למקפידים על שרויה אינם יכולים
במבושלת ומטוגנת לאחר סוף זמן אכילת חמץ.
עוגה עם קמח מצה :עוגה המכילה גם קמח מצה
אין אוכלים בשבת זו ביום אפילו שברכתה מזונות
(לא התירו אלא מבושלת ולא אפויה)
מצה עשירה :מצה עשירה נעשית מקמח המוכן
לאפית מצות ובמקום מים נותנים בו שמן בצים
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הגעלת כלים
השנה בע"ה יתקיים הגעלת כלים
על פי הנחיות משרד הבריאות
במחסני העיריה רחוב הנשיא 73
בימים רביעי חמישי יא'  -יב' בניסן
[]24-25/03
בין השעות ( -18.00 12.00שעון קיץ)
בזמן הגעלת כלים ניתן יהיה לעשות
מכירת חמץ במקום,
וכן מענה לשאלות הלכתיות.

הוראות והלכות
בעקבות משבר הקורונה:
מאחר ועדיין מצווים אנו על מגבלות בעקבות הקורונה
וכן ישנם אנשים בבידוד או שחוששים לצאת .נביא בפני
הציבור היקר מספר הנחיות נחוצות לקראת חג הפסח
הבא עלינו לטובה.
מכירת חמץ – תיעשה בזמנים שנביא בפניכם בהמשך,
לכתחילה עדיף מכירת חמץ עם קניין ,מי שחושש או
שלא יכול להגיע יכול לכתחילה למכור דרך האינטרנט
(ניתן להקליד בגוגל "מכירת חמץ הרבנות הראשית
לישראל") .אלו שלא מתאפשר להם להגיע ולא יכולים
למכור דרך האינטרנט יכולים לפנות לרב בן-ציון אלבז
 055-6842541בשעות  10:00-12:00בבוקר 20:00-
 22:00בערב ,כמו כן ניתן להשאיר הודעת  / SMSוואצפ
ואחזור בל"נ.
חמץ גמור – לפי הוראת הרבנים הראשיים לישראל גם
השנה אפשר למכור חמץ גמור למקפידים בכל שנה
שלא למכור.
במידה ולא יכולים לצאת לשרוף חמץ אפשר על ידי שכן
וכדו' ,כמו כן ניתן לפורר את החמץ ולהשליך לאסלה או
לשפוך על החמץ חומר ניקוי [בביעורים אלו אין ביזוי
אוכלים כיון שזה צורך מצווה] אין אומרים כל חמירא
אלא בשבת.
כלים חדשים – מקווה לטבילת כלים פתוח לרשות
הציבור עד השעה  17.30בכל יום ברח' נימרובר 2
מאחורי מקווה הגברים ליד ביהכנ"ס המרכזי עד השעה.
נא להקפיד להשליך האריזות בפחי האשפה הצמודים.
עזרה לזולת:
בעקבות המצב נבקש מהציבור רגישות יתר ושכל
אחד יביט סביבו אם ישנם שכנים הזקוקים לעזרה
לקראת הפסח ,וכן אלו שאינם חשופים למחשב למדיה
ולטלפונים חכמים ואינם רואים דפים אלו ,נבקש
להעביר אליהם את המידע הנ"ל.
מומלץ לתלות דפים אלו בלוח מודעות שבחדר
המדרגות ניתן לקבל דפים אלו מודפסים במועצה
הדתית.

זמנים בהלכה (שעון קיץ)
•חמישי בלילה יג' בניסן בדיקת חמץ .אומרים
כל חמירא
•סוף זמן ביעור חמץ ביום שישי יג' בניסן –
( 11:45מג"א –  )11:30אין אומרים כל חמירא
•סוף זמן אכילת חמץ בשבת יד' ניסן – 10:43
(מג"א – )10.12
•סוף זמן ביעור חמץ וביטולו בשבת יד בניסן –
( 11:44מג"א –  )11:29אומרים כל חמירא.
•סוף זמן אכילת מצה עשירה ,מצה מטוגנת או
מבושלת ,קניידלך .15:50
•סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה12:46 - :
(חצות)

מענה טלפוני בהלכות הפסח
(אפשר גם בוואצפ או ב)SMS -
הרב בן-ציון אלבז055-6842541 :
הרב אבינדב אבוקרט054-4908796 :
הרב יהודה יונגסטר054-5532338 :
הרב חנניה כהן058-5777058 :
הרב רפי שטרן054-4646382 :

ברכה מיוחדת לראש העיר מר יוסי ברודני
ולכל עובדי העיריה המסורים
אשר נתרמו לסייע בהכנות לחג
והיא שעמדה לאבותינו ולנו
יתן ה' שנזכה לאכול מהפסחים והזבחים
ויתקיים בנו ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים

בברכת חג פסח כשר ושמח
הרב אלעזר אלבז
רב העיר

נא לשמור על קדושת העלון  -טעון גניזה

יעקב רייכר

ראש המועצה הדתית

