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054-4222973: לשאלות והבהרות מוזמנים לפנות לרב

ביעור ומכירת חמץ-א

נותרנו בבית עם מזון חמץ שתי  7.4, צ"ג ניסן אחה"י, להשתדל שעד יום שלישי1.

בעיקר  , לנקות היטב את הבית. בבוקר, ערב פסח, שלישי בלילה ורביעי: ארוחות

7.4, במטבח ובמקומות שמכניסים בהם חמץ כמו חדר האוכל עד ליום שלישי

.  בערב

בהנחה שברוב הבתים אגרו מוצרי חמץ יש לאכסנם במקום : אכסון חמץ וכלי חמץ2.

החמץ באופן שבני הבית לא יכשלו בנטילתם בטעות  -מובחן ונעול כמו גם את כלי

.  במהלך ימי החג

ניתן להעביר  . תערובת חמץ וכלי חמץ יש למכור לנוכרי, את החמץ: מכירת חמץ3.

:  בהודעת ואטסאפ לטל( אין צורך בפירוט מקומות)הרשאה לרב עם שם וכתובת 

.11:00בשעה 8.4לא יאוחר מערב פסח יום רביעי 054-4222973

6.4, עדיף להזדרז ולשלוח לפני יום שני הקרוב

:ניקיון הבית והכשרת כלים ומכשירים-ב

חייבים להסיר  . של המטבח וכל כליו הוא תנאי מקדים לכל הכשרהיסודיניקיון 1.

לשאוב פירורים ושאריות  . וכמובן מהכליםאת כל השומנים מהמשטחים והכיור 

.  מכלים חשמליים שלא ניתן להגיע אליהם עם מים

יש להימנע מלהשתמש בכלים אותם מבקשים להכשיר וכן בתנור המטבח  2.

מאחר ורוצים להשתמש בתנור לבישול ואפייה  . שעות קודם ההכשרה48במשך 

ולהכשירו  3.4לפסח וכלים אחרים מציע להפסיק את השימוש מלפני כניסת השבת 

.בתחילת השבוע

להפעיל , (בתנורים עם ניקוי עצמי יש להפעיל הניקוי קודם)לאחר ניקיון יסודי: תנור3.

מוכשרות  רשתות. ולכבותלטמפרטורה מקסימלית למשך עשר דקותאת התנור 

–תבניות נירוסטה. י השארתן בתנור בזמן ההכשרה בטמפרטורה מקסימלית"ע

יש מקלים  . השארתן בתנור לעשר דקות בטמפרטורה מקסימלית או הגעלתן

.  אין מכשירים לפסח-תבניות אמייל. בנרוסטה בטענה שאינה בולעת

להדליק את האש לכמה דקות  . לנקות היטב את הכיריים ואת החרצובות: כיריים גז4.

. ולכבות

. דקות ולכבות10-לנקות ולהדליק בטמפרטורה מקסימלית ל : כיריים חשמליות5.
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להכניס כוס מים  . לנקות היטב: המקלים. יש המחמירים לא להכשירו: מיקרוגל6.

.  רותחים ולהפעיל בטמפרטורה מקסימלית עד שכל פנים המכשיר נשטף באדים

דקות20לנקות היטב ולהפעיל למשך : פלטה חשמלית לשבת7.

במקומות שהניחו חלות או דברי  . אינם צריכים הכשרה: קומקום חשמלי ומיחם8.

.  יש להכשיר את המכסה בהגעלה–חמץ על מכסה המיחם 

.  אין צורך לכסות את המדפים. ניקיון בלבד: מקרר חשמלי9.

נוהגים להחמיר . יש לנקותו היטב. מעיקר הדין אינו צריך הכשרה: מדיח כלים10.

הפעלה זו מכשירה גם את . ולהפעילו עם סבון למדיח או נוזל הדחה ללא כלים

.  הסלסלות

אין סיבה הלכתית להכשיר אבל לנוהגים כן יש  . לנקות היטב: משטחים וכיורים11.

הנוהגים לכסות . ניתן לשפוך מים רותחים על המשטחים והכיור: לשמור על המנהג

.  מעיקר הדין לא חייבים. את השיש והכיורים יעשו כאן

ם ניתן  "סירים וסכו: בדרך בישול כגון, כלים שהיו בשימוש לחמץ: הגעלת כלים12.

.כל משפחה תגעיל כלים בביתה. י הגעלה במים רותחים"להכשירם לפסח ע

א"י הרב שמואל אליהו שליט"ראו סרט הדרכה והדגמה ע

:להלן ההנחיות להגעלת כלים13.

. להרתיח סיר גדול מלא לגמרי במים על הכיריים בבית או על הכיריים בגינה-

.  כאשר המים רותחים וגולשים הסיר הוכשר לפסח. להכניס למים מעט נוזל סבון

ללבן אבן בזהירות בעזרת מלקחיים ולהכניסה מדי פעם לסיר כדי לשמור על  

.רתיחה

ם בתוך סלסלה או  "ל עם המים הרותחים ומבעבעים סכו"להכניס לסיר הנ: ם"סכו-

.  להוציא ולשטוף במים קרים, מסננת ממתכת

ל עם המים  "להכניס לסיר הנ: סירים קטנים וכלי הגשה ממתכת, כלי בישול-

הרותחים

אין צורך להגעיל את כל  .אפשר להכניס לסיר בשלבים: כלים ארוכים, מכסים-

...(זו לא טבילה במקווה)המכסה בבת אחת 

י הרתחת מים על הגז או על כירה בחצר  "אפשר להכשיר כל סיר ע: סירים גדולים-

ללבן  פוסקים חשובים התירו השנה . עש שהמים גולשים כפיי שהוסבר למעלה

.  במקום הגעלה במיםסירים בתנור

. פ"אם יש בעיה ואין חלופי יש לברר עם הרב בע. אין מכשירים: מחבתות לטיגון-
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,  אחר צאת הכוכבים, בערב7.4ביום שלישי  : בדיקת חמץ בברכה לאור הנר14.

,  אלוהינו מלך העולם' ברוך אתה ה: מברכים. במקומות שנוהגים להכניס לשם חמץ

לאחר הבדיקה מבטלים את החמץ  . אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ

א ִבְרׁשּוִתי: "ואומרים א ְדִאיכָּ א ַוֲחִמיעָּ ל ֲחִמירָּ יּה , כָּ א ֲחִמתֵּ יה: או)ְדלָּ א ַחִזיתֵּ א ( ְדלָּ ּוְדלָּ

יּה ר]ִלְבִטיל ְוֶלֱהוֵּי , ִביַעְרתֵּ א[ ֶהְפקֵּ א ְדַאְרעָּ כל חמץ  : אפשר לומר בעברית". ְכַעְפרָּ

.ייבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ, שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, ושאור שישנו ברשותי

כמות חמץ גדולה שנאגרה בבית זמן רב ופג תוקפה אין לשמור  : שריפת חמץ15.

.להקדים ולזרוק לזבל שיפונה לפני החגלשריפת חמץ בערב חג אלא 

שנשארו לאחר ארוחת הבוקר בערב פסח נהוג לשרוף  הפירורים המעטיםאת 

.  שריפת חמץ היא הידור מנהג של חומרה. בשריפת חמץ במדורה קטנה ומבוקרת

. באותה מידה ניתן לפורר את החמץ לפירורים קטנים מאוד ולהדיח באסלה

כל חמירא  : ל יש לחזור ולבטל את החמץ"לאחר השריפה כנ: 2ביטול חמץ 

, דבערתיה ודלא בערתיה, דחזיתיה ודלא חזיתיה, וחמיעא דאיכא ברשותי

שראיתיו  , כל חמץ ושאור שיש ברשותי: לבטיל ולהוי כעפרא דארעא או בעברית

.יבטל ויהא כעפר הארץ, שביערתיו ושלא ביערתיו, ושלא ראיתיו

.השנה אין אפשרות להטביל כלים חדשים במקווה: טבילת כלים חדשים16.

:בשל שני פתרונות הלכתיים, מותר לכולם להשתמש בהם בפסח, עם זאת

כשאפשר  , אחרי הפסח. להשתמש עכשיו לפסח–שימוש ארעי מותר לכתחילה  •

. יהיה מבחינת ההוראות יש להטביל

יעביר  , כאשר רב היישוב יבצע מכירת חמץ לנוכרי–העברת הבעלות לנוכרי•

י פסק  "עפ. לבעלותו גם את כל הכלים החדשים של תושבי הר אדר המעוניינים בכך

.   ר ניתן לסמוך על זה ולהשתמש בכלים"הרה

!פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל


