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 מ.א. אשכול  -שכת הרבנות האזורית ל
 

 
 דף מידע 

 
ינו. להלן מידע על  האביב הגיע וחג הפסח בפתח  –שמור את חודש האביב" "

 טובה. ל ולינ ההכנות הקשורות בחג הבא ע
 

 מכירת חמץ 
 

רצוי לתכנן את צריכת מוצרי החמץ כך שעם ערב החג לא ימצאו מצרכי חמץ  
בבית, באם נותרו מעט מצרכי חמץ יש לשורפם. אולם, אם נשארה כמות גדולה  

גדול של  של מוצרי חמץ בבית, או בחנויות ומוסדות ציבור המחזיקים מלאי 
 דם הפסח. קו ייםמוצרי חמץ, יש לדאוג למכירת חמץ לגו

 
לתשומת לב ! אי מכירת חמץ גוררת איסור הנאה ואכילה ממנו אף לאחר  

 הפסח, דבר שניתן להמנע ממנו ע"י הסדר מכירה. 
 

 :מכירה אצל החברים בישובים דלהלן
 

 במזכירות הישוב -מושב תלמי יוסף                    אריאל איגרא שליט"א.הרב  -שלומית 
 הישוב. במזכירות   -ם ומרכז אבשל      . שליט"א סכי הדרב מהר - היישוב נווה

 הישוב.במזכירות  -מושב יבול        .ליט"איעקב לנזר שהרב  - רים נצבני 
                                       .                 ישובבמזכירות ה-י אליהו ושב תלממ        שליט"א. אליעזר סויסה הרב -מושב עמי עוז 

 אבי פדידה.   -כז צוחר מר           משה לוין.                         -שור מושב עין הב
 .הישובבמזכירות -מושב אוהד            יוחנן חביביאן.                            -מושב יתד 

 במזכירות הישוב. -שע י במוש                               .         יצחק פדידה -יגן מושב פר
 .במזכירות הישוב -מושב מבטחים              י.                                   ציון לו -ל מושב דק

 .ובבמזכירות היש -דה ניצן ושב שמ               במזכירות הישוב.     -שב שדה אברהם ומ

 
 מכירת חמץ בקיבוצים

 
 פסי הרשאה למכירת חמץ. למזכירויות הקיבוצים נשלחו ט

רטי שלו, יחתום על הטופס במזכירות  במכירת החמץ הפ כל חבר המעוניין
 המשק.

 
 

 (. 25.3.21) ' ניסןבי 'היש לסיים את את סדר המכירה עד יום 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ערב פסח שחל בשבת 
הרי   ערב פסח ביום שבת, וליל הסדר במוצאי שבת,עקב העובדה כי השנה חל  

 מידי שנה.  הנהוגם מן שיחולו מס' שינויי
 

ביום  הבית לפסח מסתיימות עם "בדיקת חמץ" ן  קיו ני  ותדבו: עבדיקת חמץ
ס  ו פנר, אנבדיקה נעשית לאור  ה .בצאת הכוכבים 21.3.25חמישי יב' בניסן 

שלא ניתן לבדוק בנר, בכל חדרי הבית ובכל מקום שיש חשש  במקומות 
 שהכניסו שם חמץ כגון: רכב, מחסן, וכו'. 

אשר קדשנו   ,ך העולםלינו מהאלו ,ה ד'ברוך אתפני הבדיקה: "לברכה  נוסח ה
 ".במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ

 
א ביערתיו  ול יתיואשלא ר ,שיש ברשותיכל חמץ ושאור : לאחר הבדיקה אומר

  יהא בטל וחשוב כעפר הארץ,
 

 21.3.26יום שישי יג' ניסן 
דיקת  רוף את החמץ שנמצא בבשער וליש לב  ,ביום שישי יג' בניסן בבוקר

משאירים לחם מצומצם, רצוי פיתות שאינן משאירות   .11:15שעה הלילה, עד ה
 . בוקרבת בשת שבת, ליל שבת, ופירורים רבים, שיספיקו לסעוד

 
  : "כל חמץ שיש ברשותי וכו'",אין אומרים את נוסח הביטוללאחר הביעור 

אמר  יר )נוסח הביטול  בבוק  ובשבתכמידי שנה, כיוון שאוכלים חמץ בליל שבת  
 בשבת(.

 
ולהשתמש   ,כשהוא כשר לפסח ובכלי פסח ,של את האוכל לשבתלבב וטו רצוי

פעמיות לצורך סעודת  חד   ילוןיבכלים )סכו"מ וצלחות( חד פעמיים ובמפות נ 
ם הכלים והחמץ  כך שלאחר הסעודה ניתן לאסוף את מפת הניילון ע ,השבת

 . מחוץ לבית  שעליהם ולהשליכם לאשפה
 

ינן בפיתות כיוון שא לשתי סעודות השבתיא להשתמש עצה טובה ה
 מתפוררות.  

 
שעות ומעלה )נר נשמה( לשימוש   48יש להדליק נר הדולק לפני כניסת שבת 

אבל מותר להעביר   ,בחג. כיוון שבחג, יום ראשון, אסור להדליק אש חדשה
   מאש קיימת.

 
 יום שבת )ערב פסח( 

כ יש  ע"ודת הבוקר ם את סעעד לשעה זו יש לסיי .10:00סוף זמן אכילת חמץ: 
  חת ע"מ שניתן יהיה לקיים את סעודת השבת בנ  ,להקדים את תפילת הבוקר

 ולא בחיפזון. 
 



 
 
 
 
 

כל  " :ע"י אמירת :5111לבטל את החמץ בשבת בבוקר עד השעה   ישנה חובה
  -ערתי ושלא ביערתי שבי ,שראיתי ושלא ראיתי ,חמץ ושאור שיש ברשותי

  .ל וחשוב כעפר הארץ"יהא בט
יש לאסוף היטב ולהשליך לפח האשפה שמחוץ   ,וקר הב ודת חמץ שנשאר מסע

 לבית. 
 

   סעודה שלישית בשבת
אין  . 15:30( ולאכול סעודה שלישית עד השעה  13:20יש להתפלל מנחה גדולה )

כדי   ,דומה, אולם אין לאכול הרבהלאכול מזונות אלא פירות, ירקות, בשר וכ
 א בתיאבון. שסעודת החג תה

 
 . ערב פסח(ת )לים מצה בשב* אין אוכ

צאת  ועריכתו יעשו עם דור השולחן יס. ליל הסדרהכנות בשבת לאין לעשות  
 :0319בשעה:  השבת

 
 
 ( 3.2127.ו' ניסן )מוצאי שבת ט יל הסדרל
 

 .19:30דלקת נרות: כניסת החג וה
    להדליק  ,צוונואשר קדשנו במצוותיו ו לם,עוהוך אתה ה', אלהינו מלך  בר" ❖

   ".יום טובשבת ונר של 
', אלהינו מלך העולם, שהחיינו  הברוך אתה "מנהג אשכנז תברכנה גם ל ❖

 ". ו והגיענו לזמן הזהוקיימנ
 
 

 . כמופיע בהגדות ,ליל הסדר מתחיל באמירת הקידוש
 ש מברכים חמש ברכות:בקידו

 . בורא פרי הגפן. א
 . אשר בחר בנו.ב
 י האש. ר בורא מאו  ג.
 קודש.ש להמבדיל בין קודש לחול… המבדיל בין קוד ד.
 . שהחיינו ה.

ובה  הח  נו ידים במרכזו של הערב ועל עומ הילדיםוהמשכו ע"פ סדר ההגדה. 
 .מצרים המתחיל ביציאת  ,ור לידתו של עמנולהעביר להם את סיפ 

 
 אפיקומן 

 
 

 . 00:46: בשעה חצות הלילה כול אפיקומן לפני דה ולא לסיים את הסעויש 
 
 



 
 .31:91 ' טו' ניסן:איום  צאת החג

     
 ( 12.4.2) ערבכ' ניסן ב ישישיום  ינשחג 

 
 . 18:43בשעה:  ישיש רות ביום הדלקת נ

, אשר קדשנו במצוותיו ', אלוהינו מלך העולםהה ברוך אתברכת ההדלקה: "
 ."יום טובו שבת של וצוונו להדליק נר

 
 .19:43: מוצאי שבת חגצאת ה

 
 חרות הגוף וחרות הנשמה 

 
מכל שיעבוד הכופה את   ,שיעבוד זרכל מ חרות א. יים הם:שנ"תנאי הגאולה 

חרות   ב.יות משועבד לכל כח המוריד את ערכו. הצלם אלוקים אשר באדם, ל 
 ה והאיתנה.  ה הישרה אותה ממסילת חרות הרוח, מכל מה שמט -הנשמה 
האמיתית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכללו, מתרומם    החרות

 לצלם אלוקים אשר בקרבו.  ,תמיותו הפנין לעצמי אמעל ידה להיות נ
.  "ת לכל המרומים וחודרת לכל המעמקים אגאולתנו גאולת עולמים היא, מתנש

 )הרב קוק זצ"ל(.
 

 אכילת חמץ 
מותר להשתמש ולאכול   19:57, בשעה  26.4.21יסן.החג כא' נ בת ו השעם צאת 

 . שנמכרו כדין מוצרי חמץ
 
 
 
 
 

              
 
 

 ת כ  ר  ב ב                                  
 שמח וכשר סח פ

 
 יהודה פנייר רב ה

 רב המועצה                                                        
 
 
 
 
 
 

      
   


