
מוקדים לשריפת חמץ:
)נא לשרוף את החמץ רק במקומות הבאים(

בתאריך י"ג בניסן יום שישי 26.3.2021
המוקדים יפעלו בין  השעות 7:30-11:00 

רחוב הנשיא 73 מחסני העירייה
רחוב נעמי שמר במגרש ליד בית ספר מורשת מנחם )בשטח הפתוח(

רחוב בן גוריון, גן הבנים לשעבר 
רחוב ליפקין שחק פינת יצחק שמיר )במגרש( 

19:00-20:00-----------10:00-12:3013:00-14:00ה'  ניסןיום חמישי

---------------------------------10:00-12:30ו'  ניסןיום שישי

20:00-20:30---------------------------------ז'  ניסןיום מוצ"ש

17:15-20:00-----------10:00-12:3013:00-14:00ח' ניסןיום ראשון

19:00-20:30    -----------10:00-12:3013:00-14:00ט' ניסןיום שני

19:00-20:30-----------10:00-12:3013:00-14:00י' ניסןיום שלישי

10:00-12:3013:00-14:0017:00-19:0020:00-22:30י"א ניסןיום רביעי

20:30-22:30   10:00-12:3013:00-14:0017:00-19:00י"ב ניסןיום חמישי

    זמני מכירת חמץ במועצה הדתית תשפ"א 

הגעלת כלים
ההגעלה ללא תשלום 
יום רביעי  י"א בניסן     

 בין השעות   12:00-18:00 
יום חמישי י"ב ניסן

בין השעות    12:00-18:00
ברח' הנשיא  73 – במחסני העירייה

כמו כן תתבצע מכירת חמץ בימים רביעי וחמישי בזמן הגעלת כלים ברחוב הנשיא 73 בין 12:00-18:00
בית המדרש הקהילתי מיום א-ה בין התאריכים ח' ניסן-יב' ניסן בין השעות 7:30-9:00

כמו כן ניתן לשלוח SMS לטלפון: 055-6842541 , לתיאום זמן למכירת חמץ לחוששים להגיע בזמן קבלת קהל

מקווה לכלים
מקווה הכלים  פתוח כל יום עד 17:30 אחה"צ )נא להקפיד לזרוק את האריזות לפח(

בדיקת חמץ- חמישי בלילה י"ג בניסן אומרים כל חמירא
סוף זמן ביעור חמץ -ביום שישי י"ג בניסן-בשעה 11:45 )מג"א- 11:30( אין אומרים כל חמירא 

סוף זמן אכילת חמץ- יום  שבת י"ד בניסן בשעה 10:43 )מג"א- 10:12(
סוף זמן ביעור חמץ וביטולו- יום שבת י"ד בניסן בשעה 11:44 )מג"א- 11:29( אומרים כל חמירא

סוף זמן אכילת מצה עשירה, מצה מטוגנת או מבושלת,קיינדלך- בשעה 15:50
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה-בשעה  12:46 )חצות(

הוראות להכשרת כלים לפסח
אין להשתמש בכלים 24 שעות לפני ההגעלה.. 1
יש לנקות היטב את הכלים מכל חלודה ולכלוך הדבוק בהם, וכן מהשומן השרוף שבתחתית הכלי בעשרת מסיר שומנים וצמר . 2

פלדה וכדומה.
יש לנקות את הקפלים שבשולי הסירים והמחבתות ששם מצטבר לכלוך.. 3
 יש לפרק את ידיות הכלים ולנקותם היטב מכל לכלוך ושומן שבתוכם.. 4

לידיעתכם: לאחר פירוק הידיות יש להכשירם בהגעלה כדין גוף הכלי.
רשת של תנור המיועדת להנחת תבניות בלבד הכשרתה בהגעלה, אם מניחים עליה חמץ אין להכשירה, ויש להשתמש ברשת . 5

חדשה לפסח.
כלי הטעון הגעלה וטבילה, יש להגעיל קודם טבילתו. . 6

להלן כלים שלא ניתן להכשירם לפסח
כלי חרס, כלי חרסינה, כלי פורצלן, תבניות אפיה, רשת של מנגל, שיפודים , סכין עם ידית עץ, סיר פלא )לעוגה(,כל סוגי קרשי חיתוך, 

מחבת טפלון, מחבתות שמשתמשים בהם עם מעט שמן וכן כלים הטעונים ליבון ואינם עומדים בליבון כגון טוסטר, מצנם וכדומה.

פסח כשר ושמח


