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 בס"ד

 

 

 "שבעת ימים מצות תאכלו"

 מהלכות פסח
 א“תשפ

 פסח שחל במוצאי שבת
 

 לוח זמנים:

 

 , בצאת הכוכבים. 52.2.5.52א,  “ב ניסן תשפ“יום חמישי,  י              -            בדיקת חמץ

 בבוקר. 25:.2, עד השעה 52.2.5.52א,  “ד ניסן תשפ“יום שבת,    י              -  סוף זמן אכילת  חמץ

 , בשעות הבוקר . 52.2.5.52א,   “ג ניסן  תשפ“יום שישי,  י              -סוף זמן שרפת חמץ   

 בבוקר 22.21עד השעה  52.2.52א , “ד ניסן תשפ“יום שבת י    -  ביטול חמץ

 . .23:2בשעה  52.2.5.52א. “ד ניסן  תשפ“מוצאי שבת, י              - ליל הסדר כניסת החג

 בלילה. 51:12חצות הלילה )ליל סדר(             - סוף זמן אכילת אפיקומן

 ספירת העומרבערב ,  23:22בשעה  52.2.5.52ו ניסן, “יום ראשון , ט  –מוצאי יום טוב ראשון של חג 

 בערב.  22:12בשעה   5.1.5.52ניסן, ‘ יום שישי , כ   –)שביעי של פסח(  כניסת חג שני

 . 23:22בשעה   2.1.5.52ניסן, ‘ מוצאי שבת, כא  –)ערב המימונה( צאת החג ושבת 
 

 
 52.2.5.52א , “ו ניסן תשפ“ט -“ מוריד הטל”במוסף של חג הפסח אומרים: 

 
 נהוג לעשות עירוב חצרות בערב פסח.

 

             
 משה עמיר        הרב שמעון ועקנין             

 מנהל מחלקה דתית                               רב המועצה                 
 

 

 

 הזמנים לפי שעון קיץ, אופק חיפה, לוח אור החיים .  
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 בדיקת חמץ 
 

 א. "אור לארבעה עשר בודקין את החמץ" בבית ובחדריו, במחסנים, ברפת, בלולים, במכונית ובכל מקום 
 שיש חשש חמץ.      

 ב. הבדיקה נעשית לאור נר שעווה או נר פראפין וקודם הבדיקה מברכין "על ביעור חמץ".

 לאחר צאת הכוכבים. 52.3.52א, “ב ניסן תשפ“ג. הבדיקה תעשה ביום חמישי בערב י

 ביטול חמץ

 א. לאחר הבדיקה יבטל את החמץ בזו הלשון: 

 "כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא"

 " כל חמץ ושאור שישנו ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו יתבטל ויהיה כעפר הארץ. בלשון הקודש:ב. 

 ביעור חמץ כיצד?

 סעודות שבת. 6, וישאיר חמץ ל  62.2.6.62ג ניסן “ויעשה זאת ביום שישי יא. כל החמץ שנשאר לו ישרפנו 

 
 מצרכי מזון

 .א, מרבנות מוסמכת“מיוחד לפסח תשפ. אין לקנות מוצרי מזון ללא הכשר א

".ב "כשר לפסח  . הנוהגים לאכול קטניות ואורז בפסח יש להם לבודקם היטב, היטב לפני הפסח למרות התווית 

 . יש להיזהר, שלא לקנות פיצוחים בפסח ללא הכשר מיוחד לפסח.ג

 . מזון לתינוקות כגון: אורז, קורנפלור, תירסמין, וכן מטרנה עם הכשר לפסח.ד

 . לגבי תרופות יש להתייעץ עם רב.ה

 ו. תינוקות עם בעיות עיכול וכדומה להתייעץ עם רב . 

 לבדוק שכל המאכלים מעושרים ואם לא לעשרם.  –ז. מעשר  

 מהו חמץ?
 א. חמץ היינו אחד מחמשת מיני דגן )גרעיני תבואה או קמח(, שבאו במגע עם מים ושהה 

 דקות(, כגון: חיטה, שעורה , כוסמין שיפון, שיבולת שועל קוואקר, איטריות ועוד. 21שיעור חימוץ  )    

 ב. חמץ בפסח אסור אפילו במשהו, ולכן יש לנקות היטב את הבית וכן להתרחק מכל דבר 
 מאכל שיש בו חמץ, או אפילו חשש רחוק של חמץ.     

 הכנת הכלים להכשרה: –הכשר כלי הבית 

 שעות קודם ההכשרה. 52. אין להשתמש בכלי א

'.ב  . יש לנקות את הכלי היטב ולהקפיד על מקומות התורפה: ידיות, חריצים, פינות וכו

 מרתיחים מים בתוך מיכל גדול, רצוי לשים אבקת כביסה )שאינה מעלה קצף( בתוך המים,   – הגעלה. ג
 כאשר המים מעלים בועות טובלים בתוכם את הכלים שצריכים הגעלה.    

 כלים שמשתמשים בהם לצלייה, לאפיה וכו' צריכים ליבון, לפיכך ישהה אותם על גבי האש  –ליבון . ד
 שיאדימו או שיגיעו לדרגת חום כזאת שהניצוצות ניתזים מהם.    

 מנקים אותו יפה בדפנותיו כל פינותיו מבפנים ומבחוץ בחומר חריף )ספרי מיוחד  – תנור אפיה ה.
 דקות. 06שעות מבעירים אותו בדרגת חום מקסימלית למשך  52לתנורים( וכעבור     

 מנקה אותו יפה ומערה עליו מים רותחים. – שלד התנור ו.

 מנקים יפה ומערים עליהם מים רותחים, את המגש שמתחת לכיריים מנקים יפה ומערים  – ז.הכפתורים 
 עליו מים רותחים ומצפה אותו בנייר כסף.    

 מגעילם במים רותחים הנמצאים בסיר על הגז. – החצובות ח.

 מנקים היטב ומבעירים אותם עד שיישרף כל מה שנדבק בהם. – הכיריים ט.

 אין להכשיר ולא ישתמש בהם בפסח. – י.  תבנית אפיה וסיר פלא

 שעות שמים בתוכו כלי רחב וכשר מלא מים  52מנקים יפה מבפנים ומבחוץ וכעבור  – מיקרוגל יא.
 ומפעילים את המיקרוגל עד שהמים מתאדים, רצוי שכל המצרכים המתבשלים בו בפסח יהיו מכוסים      
 לגמרי בעת בישולם. מיקרוגל עם גוף חימום השחמה דינו כתנור.     

 מנקה אותו היטב והמהדרים מכסים את המדפים בציפוי מיוחד. – מקרר יב.

 כאשר אין חשש שנפלו בו פירורי חמץ, להוריד את האבן שבתחתית הכלי ע"י  – מייחם חשמלי יג.
 חומרים מיוחדים ומגעילו במים חמים.    

 אין להכשיר ואין להשתמש בו בפסח. –)לקליית לחם(  טוסטר יד.

 מנקה אותה היטב ומערה עליה מים רותחים מהסיר שעל האש. – פלטת שבת טו.
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 מנקה היטב ומכשירו בהגעלה, את הגומי שבכיסוי יש להחליף. – סיר לחץ טז.

 אין לו תקנה, ולכן אין להכשירו, כ"כ הסיר של העוגה שמשתמשים בו חמץ כל השנה,  – מחבט טפלון יז.
 אין להכשירו, וכן תבניות האפייה אין להן תקנה, אלא לקנות חדש.    

 לבני עדות המזרח. –אינם בולעים ואינם פולטים, ודי להם בשטיפה והדחה והם כשרים לפסח  – כלי זכוכית יח.

 אם משתמש בו לעשיית שניצלים עם פירורי קמח או לחם, אין לו תקנה ואינו יכול להכשירו. –צ'יפסר  יט.

 שעות לפחות, לאחר מכן 52ינקה אותו היטב ויניח אותו ללא הפעלה  –מדיח כלים   כ.
 יפעילו אותו ללא כלים עם חומר כימי בטמפרטורה הגבוהה ביותר )אין להשתמש במדיח בכלי בשר וחלב יחד(.     

 לנקות היטב ולערות עליו מים רותחים מקומקום רותח. – שיש וכיור כא.

 עירוי מים חמים לאחר ניקוי. – שולחן אוכל עם פורמייקה כב.

 ניקוי יסודי ומפה פרוסה עליו לכל החג. – שולחן אוכל ללא פורמייקה כג.

 די להם בשטיפה וניקוי. – סודה סטרים –סיפולוקס  כד.

 דינם ככלי חרס, שאין הגעלה מועילה להם, לכן אין להכשירם, וכן כלי חרסינה  – כלי פורצלן כה.
 אין להם הכשרה. -המצופים כעין פורצלן שהם אסורים,      

 צריכים טבילת כלים –כו. כלים חדשים מזכוכית או מתכת מנוכרי או תוצרת חו"ל 

 

 

 סדר ליל הסדר:                                                           

 

 יאמר הקידוש מעומד כפי שכתוב בסידורים וישתה רביעית יין, כשהוא מסיב על צד שמאל ומצווה לקדש ביין אדום – קדש א.
 סדר הקידוש: יין,קידוש,נר, הבדלה, זמן, כמובא בסידורים.                

 ירחץ ידיו כדין נטילת ידים לסעודה, אך ללא ברכה. – ורחץ ב.

 ייקח כרפס הבדוק היטב פחות מכזית וטובלו במי מלח, או חומץ ויברך בורא פרי האדמה. – כרפס ג.

 יקח את המצה האמצעית מתוך השלושה ויחצם לשנים, החלק הקטן יחזירו למקומו והחלק הגדול ישמור לאפיקומן. – יחץ ד.

 אומר סדר ההגדה בנעימה וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי שזה משובח. – מגיד ה.

 יטול ידיו כדין נטילת ידיים לסעודה ויברך על נטילת ידיים. – רחצה  ו.

 ייקח את שלושת המצות ויברך המוציא לחם מן הארץ ולאחר מכן מניח התחתונה מידו ויברך – מוציא מצה  ז.
 .על אכילת מצה ויאכל שיעור שני כזתות מן המצה ובהיסבה    

 ייקח כזית מרור )חזרת, חסה( ויטבלנו בחרוסת ויחלק למסובים כזית ויברך על אכילת מרור. – מרורח. 

 ייקח כזית מצה מהמצה השלישית וכזית מרור וכורכים יחד, ויטבלם בחרוסת ויאכלם בהיסבה  – כורךט. 
 ולפני האכילה יאמרו זכר למקדש כהלל וכו'.    

 יערוך השולחן לקראת האכילה ויאכל בשמחה וישתה בלב טוב. –שולחן ערוך  י.

 את החלק הגדול שהשארנו לאפיקומן ייתן כזית לכל אחד ויאמר זכר לקרבן פסח  –)אפיקומן( צפון יא.
 וכו' ויאכל בהסבה וישתדל לאוכלו קודם חצות.     

 את החלק הגדול שהשארנו לאפיקומן ייתן כזית לכל אחד ויאמר זכר לקרבן פסח  –)אפיקומן( צפון יא.
 וכו' ויאכל בהסבה וישתדל לאוכלו קודם חצות.     

 יטול ידיו מים אחרונים ויברך ברכת המזון על הכוס. – ברך יב.

 יאמר הלל ושאר הפיוטים. – הלל נרצה יג.

 במקום שאמרו להיסב, אם לא הסב חוזר ומסיב. ההסבה היא על צד שמאל. יד.

 אחר ברכת גאל ישראל,  –בקידוש, כוס שני  –כוס ראשון  – סדר שתית ארבע הכוסות טו.
 אחר ההלל. –אחר ברכת במזון, כוס רביעי  –כוס שלישי      

 

 

  
ְ ִמְהו   לֲַאבוֵתינּו וְלָנּו. וְִויָ ֶׁש

  שֶּׁלא אֶָׁחד בִּלְָבד ָעַמד ָעלֵינּו לְכַּלוֵתנּו,
ים ָעלֵינּו לְכַלוֵתנּו, ְבכָל ּדור וָדור עוְמדִּ ּלָא שֶׁ   אֶׁ

יָָדם   .וְַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַמצִּילֵנּו מִּ
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 ָ שחל במוצָי שבת“ערב פסח, תשפ

 

 א .“ניסן תשפ‘ ז“ ויקרא”“יקדימו דרשת שבת הגדול לשבת    -דרשת שבת הגדול 

 א והמנהג להשתתף בסעודת סיום מסכת ובזה   “ב ניסן תשפ“מקדימים להיתענות ביום חמישי י        -תענית בכורות 
 יוצאים ידי חובה, במקום להתענות.                              

 א “ב ניסן תשפ“מוקדמת ליום חמישי בערב י  - בדיקת חמץ 

  -יום שישי ערב שבת הגדול 
 א. יבעיר את החמץ שנמצא בעת הבדיקה ומשאיר מנת חמץ מצומצמת לסעודות שבת ויום שישי.  

 בסעיף ביעור חמץ{ 5אלא יבטל ביום שבת.}עיין עמוד ‘“, כל חמירא וכו“ב. לאחר הביעור לא יאמר את נוסח הביטול 

 ביום שישי בבוקר לפני הצהריים. ג. טוב לשרוף את החמץ שמצא בעת הבדיקה ושאין לו בו צורך לסעודות השבת

 ד. יבדוק את כל עלי החסה והכרפס ירחץ ויכין אותם לפני שבת.

 ה. יצלה את הזרוע לצורך קערת הסדר ביום שישי.

 ו. יכין מערכת נרות לשבת ולחג כבר ביום שישי.

 ז. יכין נר נשמה על מנת שיוכל להעביר אש.

 ח. עדיף לבשל את כל האוכל לשבת בכלים כשרים וכך האוכל יהיה ללא חשש חמץ.

 יאסוף הכל בניילוןבבוקר,  21..2שבת בשעה ט. ישתמשו בשבת זו בכלים חד פעמיים ועם מפת ניילון ובסיום סעודת 
 יפורר את כל החמץ ויוציא מביתו לפח האשפה ויטאטא,  וכל הבית יישאר כשר לפסח.     

 

 שבת ערב פסח

 

 א. ישכימו להתפלל בשבת זו בזריזות על מנת שיספיקו לאכול סעודת שבת בניחותא.

 בבוקר , ירחץ ידו וינער את בגדיו, יאסוף את כל החמץ שבבית יפורר את החמץ 26.66ב. לאחר סיום סעודת שחרית עד 
 ויזרוק אותו .    

 ג. ישטוף וינקה את שיניו במברשת שיניים ומשחה נוזלית, בקסמים דקים ובזהירות גדולה שלא יוציא דם.

 ‘“.כל חמירא וכו”ד. בשבת בבוקר אחרי הסעודה, חייב לבטל את החמץ 

 

 סעודה שלישית                   

 א. יתפללו מנחה גדולה, אחרי מנחה יאמרו סדר קרבן הפסח, ככתוב במחזורים.

 ב. יקיים סעודה שלישית בעוגיות שנאפו מקמח מצה, אם לא הכין אז בבשר או דגים, ואם לא הכין אפשר גם בפירות.

 תענוג ובפרט בשנה זו. שנה בשבתג. 

 י הלוח, האשה תדליק נרות יום טוב וצריכים להיזהר להעביר מאש דולקת .  “ד. אחרי צאת השבת עפ

 ה. אין לעשות שום הכנות לסדר ליל פסח ביום שבת , אפילו לא סידור השולחן בגלל איסור הכנה משבת ליום טוב, 
 כל ההכנות יש לעשות בצאת השבת.    

 

     

 

 

 

 



5 

 בס"ד

 מכירת חמץ:

 יש להשתדל להוציא את כל החמץ שבבית ואם נשאר לו מוכר לגוי באמצעות הרב. א.

 החמץ שמוכרים יש לייחד לו במקום ולנעלו. ב.

". ג. "קימחא דפיסחא  נהגו בעם ישראל לתת כסף עבור עניים בעת מכירת החמץ 
 ניתן לעשות מכירת חמץ קודם הפסח בכמה ימים קודם הפסח. ד.

"י הרבנות האזורית. ה.  מכירת החמץ תעשה אך ורק באמצעות הרבנים והגבאים המורשים לכך ע

 . לידי הרב שמעון ועקנין.61.2א , ,“א בניסן תשפ“יום רביעיי יו. שטרות מכירת חמץ יש להחזיר עד 
 

 לליל הסדר –לוח שיעורים 

 גרם = הינו מצת מכונה אחת. 52 –כזית מצה 

 גרם. 10לכל אחד מארבעת הכוסות =  – רביעית יין

 גרם. 22למי שקשה לשתות רביעית בבת אחת =  – רוב רביעית יין

 גרם. 52)עלה חסה נקיה מחשש מתולעים( =  – כזית מרור

 דקות. 2זמן אכילת כזית מצת מצווה לכתחילה  – כדי אכילת פרס

 דקות. 2215זמן אכילת כזית מצת מצווה בדיעבד  

 גרם 52כזית מצה =  – אפיקומן

 לחולים:

 גר' ,  56 –כזית מצה 

 גר' . 21 –כזית מרור 

 הכנות לקראת ליל הסדר :

 גר' . 256-כזתות לכל נפש , כ 2 -מצה  .2

 גר' לפחות לכל נפש . 322כ  –יין  .5

 מונחת בקערה ויש מכינים ביצה לכל נפש . –ביצה  .3

 שני כזתות לכל נפש. –מרור, חסה  .2

 לשני טיבולים . –חרוסת  .2

 כדי טיבול אחד . –מי מלח  .0

 עלה לכל נפש . –כרפס  .2

 בשר צלי לקערה בלבד )לא לאכילה(. –זרוע  .1

 מאכלים משובחים וכלים נאים לסעודה . –אוכל טוב  .2

 מקום ישיבה נוח לכל המסובים על מנת שיוכלו להסב . .26

לכל אחד מבני הבית .   –. הגדות 22  

 

 

 

 חסל סדר פסח כהלכתו בכל מצוותו ועשייתו .    
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