
"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו 
מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה" )מתוך ההגדה(.

אחת המצוות שאנו מצווים בהם בליל הסדר היא, מצות סיפור הנסים והנפלאות שנעשו 
לאבותינו במצרים וביציאת מצרים. וזה בשונה מכל השנה כולה, בה אנחנו מצווים לזכור 

בכל יום ובהזדמנויות שונות את יציאת מצרים. 
ישנו הבדל מהותי בין סיפור לזכירה. 

כדי לממש את חובת הזכירה מספיק שאדם עושה מעשה מסוים או אומר דבר מסוים שמזכיר 
לו את מה שהיה – זכר ליציאת מצרים. ובזה כאמור אנו מצווים במשך השנה. אולם בליל 

הסדר, אנחנו מצווים לספר באריכות ובעיון את סיפור יציאת מצרים. במילים אחרות אנחנו 
מצווים לספר את סיפורו של עם ישראל מאברהם אבינו אבי האומה, ועד יציאת מצרים 

ומתן תורה, עת נהיינו לעם. כשאדם מספר, הוא שם לב לפרטים השונים, לעליות ולירידות 
הרוחניות והגשמיות אשר בדרך, וכמובן לתכנים ולערכי היסוד שטמונים בסיפור של יציאת 

מצרים. זאת ועוד, כשאדם קורא או מספר סיפור, לעיתים הוא שוקע בזה, עד כדי כך 
שהסיפור נהיה חלק מעולמו הפנימי והחוויתי. וכך גם בלילה הזה, חלק מהותי ממנו, הוא 

לספר ולהראות את שעבר על אבותינו, כדי  ליצור את ההזדהות, את השותפות ואת החיבור 
של כל אחד ואחד ליציאת מצרים, 'שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא 

ממצרים'.
והנה רבים מהפרשנים שואלים, מדוע לא תיקנו חכמים לברך על מצות סיפור יציאת מצרים 

לפני אמירת ההגדה, כמו שתיקנו ב'מצוות עשה' אחרות?
מתרץ החתם סופר, שקיום המצוה הוא כאשר אדם מרגיש ומבין, שלא רק את אבותינו גאל 
הקב"ה, כי אם גם אותנו. ההבנה הזאת וההרגשה הפנימית הזאת, יכולה להתרחש רק אחרי 

שמספרים את סיפור ההגדה, ולכן לא ניתן לברך את הברכה בתחילה. שהרי באותו שלב 
התחלתי, המצה מבחינתנו היא לחם עוני. ורק לאחר אמירת ההגדה, היא הופכת להיות לחם 

של חרות. לכן תיקנו חכמים לומר בסוף קריאת עיקר ההגדה, את ברכת הגאולה, שהוא השלב 
בו אנו חשים ומרגישים, שאף אנחנו בכלל גאולת מצרים וסיפור יציאת מצרים. ולמדנו, שאת 
הדברים החשובים שנהפכים להיות חלק מן האדwם והווייתו, קונים דווקא מתוך החוויה של 
הסיפור והמעשה, ולאחר שניקנו, יש לשמר אותם באופן תמידי על ידי הזכירה, ורק מדי פעם, 

בחזרה על הסיפור כולו.

 

 ניסן תשע"ח - ערב פסחבס"ד 

 מצוה לספר ביציאת מצרים

 רבינוביץהלוי משה אליעזר הרב 

 נישואין הר חברון רב הישוב בית חג"י ורב רושם

 

ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו  מעשה ברבי אליעזר"

 והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה" )מתוך ההגדה(. ,מסובין בבני ברק

הנסים והנפלאות שנעשו  סיפוראחת המצוות שאנו מצווים בהם בליל הסדר היא, מצות 

 לזכורבה אנחנו מצווים  ,לאבותינו במצרים וביציאת מצרים. וזה בשונה מכל השנה כולה

 . זכירהל סיפורהבדל מהותי בין ישנו  ל יום ובהזדמנויות שונות את יציאת מצרים.בכ

עושה מעשה מסוים או אומר דבר מסוים אדם יק שמספ זכירהכדי לממש את חובת ה

 זכר ליציאת מצרים. ובזה כאמור אנו מצווים במשך השנה. –שמזכיר לו את מה שהיה 

לים באריכות ובעיון את סיפור יציאת מצרים. במי לספראנחנו מצווים  ,אולם בליל הסדר

האומה, ועד  מאברהם אבינו אבי של עם ישראל וסיפוראחרות אנחנו מצווים לספר את 

שם לב לפרטים השונים,  הוא ,ר. כשאדם מספלעם עת נהיינו ,יציאת מצרים ומתן תורה

וכמובן לתכנים ולערכי היסוד שטמונים  ,בדרךהרוחניות והגשמיות אשר לעליות ולירידות 

לעיתים הוא שוקע כשאדם קורא או מספר סיפור, זאת ועוד, בסיפור של יציאת מצרים. 

והחוויתי. וכך גם בלילה הזה, חלק עולמו הפנימי עד כדי כך שהסיפור נהיה חלק מ ,בזה

 , אתהזדהותה את ליצור כדי  ,הוא לספר ולהראות את שעבר על אבותינו ,מהותי ממנו

'שבכל דור ודור חייב אדם  -ואחד ליציאת מצרים  של כל אחדהחיבור את ו השותפות

 לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'.

תיקנו חכמים לברך על מצות סיפור יציאת מצרים  לארבים מהפרשנים שואלים, מדוע והנה 

 אחרות? 'מצוות עשה', כמו שתיקנו בלפני אמירת ההגדה

שלא רק את אבותינו גאל  ,מתרץ החתם סופר, שקיום המצוה הוא כאשר אדם מרגיש ומבין

יכולה להתרחש רק  ,כי אם גם אותנו. ההבנה הזאת וההרגשה הפנימית הזאת ,הקב"ה

באותו הרי ולכן לא ניתן לברך את הברכה בתחילה. ש ,שמספרים את סיפור ההגדה אחרי

היא הופכת  ,. ורק לאחר אמירת ההגדהלחם עוניהמצה מבחינתנו היא  התחלתי, שלב

את ברכת  ,קריאת עיקר ההגדה ףבסולומר חכמים תיקנו לכן . לחם של חרותהיות ל

וסיפור  מצרים שאף אנחנו בכלל גאולת ,ו חשים ומרגישיםבו אנשלב שהוא ה ,הגאולה

 יציאת מצרים.

קונים דווקא והווייתו, חלק מן האדם היות שאת הדברים החשובים שנהפכים ל ,למדנוו

יש לשמר אותם באופן תמידי על ידי  ,, ולאחר שניקנוהחוויה של הסיפור והמעשהמתוך 

 הסיפור כולו. חזרה עלב ,מדי פעםרק הזכירה, ו

מצוה לספר ביציאת מצרים
הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ

רב הישוב בית חג"י ורב רושם נישואין הר חברון



דף הלכות לפסח תשע"ח
    הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ 

התורה  החמירה מאד באיסור חמץ בפסח. 
החמץ  נאסר באכילה ובהנאה, וכן נאסר על האדם לקיים את החמץ ברשותו בכל ימות הפסח. 

מי שלא מבער  או לא מסלק  את החמץ מרשותו קודם הפסח, 
מבטל מצות עשה של – 'אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם' )שמות יב, טו(. 

ועובר על איסור לא תעשה של –  'ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך' )שם י"ג, ז( 
וכן עובר על איסור לא תעשה של –  "שאור לא ימצא בבתיכם" )שם י"ב, י"ט(

חמץ = אחד מחמשת מיני דגן  חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל  וכוסמין – 	 
שבא כגרגיר או כקמח, במגע עם מים, ושוהה שם  18 דקות, קודם  אפייתו.  

תערובת חמץ = מוצר שמעורב בו מרכיב חמץ בכמות כל שהיא.	 

סילוק החמץ ומכירתו לגוי
יש לנקות את הבית, המכונית, המשרד וכל מקום אחר, מחמץ וממוצרים שבהם מעורב . 1

חמץ. לתשומת לבכם: כל מוצר שאין עליו סימון 'כשר לפסח תשע"ח', יש לחוש שמא 
מעורב בו מרכיב של חמץ.

חמץ שהיה ברשותו של ישראל בפסח, אסור באכילה ובהנאה לאחר הפסח. אולם, חמץ . 2
שהיה בפסח ברשותו של גוי, מותר לאוכלו וליהנות ממנו אחרי הפסח. לכן, מוצרי חמץ   
באכילה  יאסרו  שלא  ורוצה  הפסח,  אחר  לאכלם  מנת  על  במשרדו,  או  בביתו  שמשאיר 

)מדין חמץ הנמצא ברשותו שעבר עליו הפסח(, ינהג בהם כדלהלן: 
א. ירכז את כל המוצרים הנ"ל במקום/מקומות מסוימים, אשר יסומנו כמקומות שיש  

בהם חמץ  
ב. יגמור בדעתו שברצונו למכור את חמצו לגוי לפני פסח. ויחתום על שטר הרשאה    
)שליחות( למכירת חמץ אצל אחד מרבני האזור, ובזאת ימנה אותו כשלוחו למכירת    

החמץ ותערובת חמץ שברשותו, לגוי.  
ג. את החמץ ניתן למכור עד יום חמישי י"ג בניסן )29/03/2018(, אצל רב הישוב    

או הגבאי, או במייל למועצה הדתית עד יום שני שלפניו. מומלץ לפנות לרב, לגבאי    
ולהקדים הטיפול בנושא זה.  

     
    דרך המועצה הדתית, ניתן למכור חמץ עד יום שני י' ניסן  )26/03/2018(



קניית מוצרים לפסח
יש לקנות אך ורק מוצרים שעליהם חותמת של רבנות מוסמכת ומוכרת, וכן שיהיה כתוב עליהם 
כשר לפסח תשע"ח. ככלל, הכיתוב צריך להיות חלק מאריזת המוצר המקורית, ולא במדבקה. 
ברשתות השיווק ישנם מוצרים רבים הכשרים לפסח, שדומים מאד למוצרי חמץ גמור, כגון: 

ופלים, עוגיות ועוגות. לכן, יש לשים לב שלא לוקחים בטעות מוצר שהוא חמץ גמור.
	 אוכל לתינוקות - יש לבדוק מספר ימים לפני הפסח, אם המוצר המסוים שהתינוק אוכל, יש 

עליו כשרות לפסח אם לאו. במידה ואין, יש לבדוק תחליפים ולהתייעץ עם רב מורה הלכה. 
	 תרופות בפסח - מי שנזקק לתרופה הנלקחת בפה כגון: גלולה, כמוסה, סירופ, יקפיד לקחת 
תרופה הכשרה לפסח. במקרה שהרופא מורה לקחת דווקא תרופה שיש בה חמץ, יש לשאול 

שאלת רב. רשימת התרופות הכשרות לפסח מפורסמת על ידי קופ"ח לאומית וכללית.
	 אוכל לבע"ח - מכיוון שחמץ בפסח אסור באכילה ובהנאה, יש להקפיד שגם בעלי חיים, 
יקבלו בפסח אוכל שאין בו חמץ או תערובת חמץ. יש להחליף את מיני הדגנים במיני קטניות, 

ורצוי לעשות זאת שבוע לפני פסח.

בדיקת חמץ
י"ד . 1 ליום שישי  )29/03/2018( בערב, אור  י"ג בניסן  ביום חמישי  בדיקת חמץ בברכה, 

בניסן. נוסח הברכה: 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו 
ולהשתמש  להכניס חמץ  נוהגים  בהם  בכל המקומות  היטב  לבדוק  יש  ביעור חמץ'.  על 
וחמיעה  ואומרים: כל חמירא  בחמץ במשך השנה. לאחר הבדיקה, מבטלים את החמץ 
)שאור וחמץ( דאיכא ברשותי )שישנו ברשותי( דלא חמתיה )שלא מצאתיו( ודלא חזיתיה 
)ושלא ראיתיו( ודלא ידענא ליה, ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא )יבטל ויהא הפקר 

כעפר הארץ(.
מי שיוצא מביתו לפני יום חמישי בלילה, חייב לבדוק חמץ בלילה שלפני נסיעתו, ואפילו . 2

אם בכוונתו לשהות מחוץ לביתו במשך כל ימי הפסח. כשבודק לפני יום חמישי בלילה, 
בודק בלי ברכה, ואחר כך מבטל את החמץ.

הבדיקה נעשית לאור הנר, ולא רק בבית, אלא גם במשרד, במפעל )במכונית( בבית הכנסת . 3
ובשאר מקומות, שנוהגים להכניס שם חמץ במשך השנה.

אכילת חמץ – אכילת חמץ מותרת ביום שישי י"ד בניסן  )30/03/2018(
        אשכנזים –  עד שעה 10:08 בבוקר.  

                      ספרדים  –  עד שעה  09:47 בבקר.
ביעור חמץ – מבערים ושורפים את החמץ ביום שישי י"ד בניסן  )30/03/2018(, 

                     אשכנזים –  עד שעה  11:26 בבוקר.   
        ספרדים  –  עד שעה  10:59 בבוקר.   

        אחרי שריפת החמץ מבטלים את החמץ פעם נוספת, לפי הנוסח שבהגדות.



תענית בכורות  
הבכורים מתענים בערב פסח, יום שישי י"ד בניסן, בין בכור מאב בין בכור מאם. 

רבים נוהגים להשתתף בסיום מסכת )אחרי התפילה בבוקר(, ובזה נפטרים מן התענית. 

הגעלת כלים והכשרתם - הלכות מפורטות מופיעות בסוף.
1. כלי שרוצים להכשירו לפסח, יש לנקותו היטב ואין להשתמש בו במשך 24 שעות 

קודם ההכשרה.
2. כיון שפרטי ההלכות בהכשרת כלים הם מרובים ותלויים בסוג הכלי ובעוד דברים, 

רצוי לשאול בזה שאלת רב, שיוכל להתייחס ספציפית לכל מקרה. עיין בסוף.
3. הגעלת כלים מתבצעת עצמאית בישובים, כל ישוב מפרסם לעצמו את לוח הזמנים.

מצה שיוצאים בה ידי חובת המצווה בליל הסדר, אין לאוכלה ביום שישי –  י"ד בניסן.	 
אחר חצות היום, של יום שישי י"ד בניסן בשעה 12:40 אין לעשות מלאכה. לכן, הרוצה 	 

להסתפר או לתפור בגדים, יעשה זאת קודם חצות היום.

הכנות לליל הסדר
ביום שישי ערב פסח, מלבד הכנת המאכלים לחג, יכין את הדברים הנצרכים לקערת הפסח:

קערת הסדר. 1
זרוע יצלה את הזרוע )זכר לקורבן הפסח(  

ביצה יבשל את הביצים הקשות )זכר לקורבן חגיגה שהיה נאכל עם הפסח(         
חרוסת יכין את החרוסת )הנאכלת זכר לטיט(.        

כרפס בתור כרפס אפשר לקחת כל ירק שברכתו בורא פרי האדמה כגון תפוחי אדמה,          
                       ובלבד שלא יהיה מה שלוקח כמרור. 

מי מלח יכין מי המלח לצורך טיבול הכרפס         
מרור הנוהג לקחת חסה למרור, צריך לבדוק אותה היטב באור ולנקותה מתולעים.        
                 והנוהג לקחת חזרת למרור, יפורר וישמור את החזרת המפוררת בכלי סגור.

שעון שבת לזכור לכוון את שעון השבת לשעה מאוחרת, בהתחשב בזמן סיום הסדר.. 2
שולחן חג עורכים את השולחן מבעוד יום בכלים נאים ומכובדים, על מנת שניתן יהיה           . 3

להתחיל בעריכת הסדר, מיד כשחוזרים מבית הכנסת. 
הדלקת נרות יש לברך שתי ברכות: . 4

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ויום טוב 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 

זמן הדלקת נרות בהר חברון – ליל הסדר תשע"ח –  בשעה 18:36



ליל הסדר        
את מצוות הלילה יש לקיים דווקא בלילה אחרי צאת הכוכבים. 

אחד גברים ואחד נשים, מצווים לקיים את כל מצוות החג, לכן יקפיד כל אחד:

	 לשתות ארבע כוסות יין 
מי שקשה לו לשתות יין, ישתה מיץ ענבים. 

שותים בהסיבה לצד שמאל, ובפרק זמן של עד 4 דקות ובדיעבד עד 9 דקות.
כל כוס צריכה להכיל שיעור של 86 סמ"ק )למחמירים כדעת החזו"א – 150 סמ"ק(

לכתחילה יש לשתות את כל הכוס, ואם קשה לו, ישתה את רובו.

	 אכילת מצה –  כזית =  חצי מצת מכונה.
    אכילת המצה נעשית בהסיבה לצד שמאל, ובפרק זמן של עד 4 דקות ובדיעבד עד 9 דקות.

א. לאכול לפחות כזית מצה שמורה –  למצוות אכילת מצה, 
ב. לאכול כזית מצה שמורה –  בכורך,  

ג. לאכול כזית מצה שמורה –  לאפיקומן. 
את האפיקומן יש לאכול לכתחילה קודם חצות הלילה, בהר חברון יוצא עד שעה  24:42.

	 מרור יש לאכול כזית מרור, לא בהסיבה.

	 הגדה לקרוא את ההגדה בפיו עם עורך הסדר, ולספר ביציאת מצרים. וכל המרבה הרי זה   
   משובח.לכל הפחות יש להקפיד שכל אחד יאמר את דברי רבן גמליאל – פסח... 

   על שום מה... מצה זו... על שום מה... מרור זה... על שום מה...

	 והגדת לבנך 
   מחנכים את הקטנים למצוות החג, ומצווה לעורר אותם לשאול ולברר ולקיים בזה מצוות 

   "והגדת לבנך ביום ההוא".

	 המוצא חמץ בפסח  אם מוצא ביום טוב, מכסה אותו בכלי ושורפו במוצאי החג. 
ואם מוצא בחול המועד, שורף מיד.

שביעי של פסח
השנה חל שביעי של פסח ביום שישי ומיד לאחריו שבת. ולכן אי אפשר לאכול בשבת 	 

מן החמץ שמכרנו לגוי, עד שייקנה חזרה מן הגוי בצאת השבת – שעה אחרי צאת שבת! 
כלומר עד  20:40!

כמו כן, יש לזכור להכין עירוב תבשילין בערב יום טוב האחרון של פסח ולהשאיר נר 	 
נשמה דולק לצורך הדלקה מאש דולקת, כדי שניתן יהיה להכין בה את צרכי השבת 

ולהדליק נר שבת.



"המתבונן יראה, כי במצרים נשתכחו מעם ישראל גופי תורה שהיו גוי מקרב גוי, הללו עובדי 
עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה... אמנם הסייגים והגדרים שמרו, שלא שינו שמם 

ולשונם... לכן הרבתה התורה בסייגים לגבי פסח וחמץ ב'בל יראה' ו'בל ימצא', שעל פי 
הגדרים והסייגים נגאלו. ולהורות נתן, ש'לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר', שכל אדם יהא 

נגדר ומקושר לאומתו בסייגים ובגדרים... שלא יתערבו בין האומות ויאבדו קיומם" 
)משך חכמה שמות יב, כב(

פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל!                                                             

  

לשאלות ניתן לפנות אל רבני הישובים

טלפון נייד שם הרב ישוב
050-8743562 הרב משה רבינוביץ בית חג"י
052-8903770 הרב חיים סמוטריץ בית יתיר
054-5642600 הרב נדב כהן חירן
052-8903506 הרב יעקב אוהב ציון כרמל
052-7611470 הרב יגאל יהב ליבנה
052-7381081 הרב משה כהן מעון
058-7814771 הרב חיים קליין מעלה חבר
054-7366789 הרב אלעד גדות נגוהות
050-6210762 הרב אליעזר אלטשולר סוסיא
050-6341718 הרב חזי כהן סנסנה
054-7898025 הרב יוסף דרוק עומרים
054-5707134 הרב מאיר בראלי עשהאל
052-5665210 הרב רא"ם הכהן עתניאל



הכשרת המטבח והכלים לפסח
הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ

כלים שמשתמש בהם בחום, צריכים הכשר מיוחד לפסח.. 1
הגעלה מבצעים במידה והכלי בלע את החמץ באמצעות מים או רוטב )בישול(.                                   

ליבון מבצעים במידה  והבליעה הייתה ישירות על ידי חום האש.
ההגעלה מפליטה את החמץ מתוך דופנו של הכלי החוצה. 

הליבון מפליט החמץ מן הכלי ע"י חום האש, ויש אומרים ששורף את החמץ שבלוע בכלי.
רמת ההכשרה    לפי השולחן ערוך )ספרדים(, בהתאם לדרך השימוש הרגילה של הכלי. 

                      לפי הרמ"א )אשכנזים(, חוששים גם למיעוט תשמישו של הכלי.

כלי שמכשירים, יש לנקות היטב מכל לכלוך שעל גביו. כלי לא נקי, לא מועילה לו הגעלה.                                                                    . 2
יש לשים לב לשפת הכלי ולמקומות החיבור של הידיות, שם מצטברים מיני אוכלים ויש 
לנקותם באמצעות קיסם או כלי דק  אחר. חלקים  הניתנים  לפירוק יש לפרק  ולנקות.  
מקום שלא ניתן לנקות, כגון: בפינות או בנקודות חיבור, יש ללבן בליבון קל את אותו 

מקום, על מנת לשרוף את שדבוק על גבי הכלי ואחר כך להגעיל את הכלי.  
         הערה: אין להשתמש בכלי שמביאים להגעלה במשך עשרים וארבע שעות קודם ההגעלה.

ישנם כלים שניתן להכשירם וישנם כלים שלא ניתן להכשירם. להלן רשימה חלקית :. 3
כלי חרס אי אפשר להכשיר   	 
מחבת טפלון אי אפשר להכשיר  	 
כלי מאמייל  דינו ככלי חרס ובמקום צורך גדול יגעיל  ג' פעמים.	 
כלי זכוכית  לדעת המחבר )ספרדים( מספיקה שטיפה גם כשהשתמש בהם בחום. לדעת 	 

או  הגעלה  ע"י  אפשר  הצורך  ובשעת  כלל  להכשירם  אין  לכתחילה  )אשכנזים(,  הרמ"א 
השרייה במים צוננים ג' ימים מעת לעת. יש להחליף מים כל 24 שעות.

טרמוס דינו ככלי זכוכית.                                                                                             	 
פיירקס דינם ככלי זכוכית.                                                                                             	 
כלי מתכת  אפשר להכשירם בהגעלה או ליבון.  	 
סכו"ם  סכין, כף או מזלג עם קת עץ או פלסטיק, במידה ואין סדקים במקום החיבור, 	 

מגעילים. במידה ויש סדקים, אי אפשר להגעיל. מזלג להקפיד לנקות בין השיניים.
כלי פלסטיק  אפשר להכשיר בהגעלה, בתנאי שאין חריצים בכלי.	 
כלי עץ  אפשר להכשיר בהגעלה, בתנאי שאין חריצים בכלי.	 
גביע כסף  שמשתמש בו ליין במשך השנה, נוהגים להגעילו.	 
בקבוק תינוק ומימיה  אין להכשיר, יש לקנות חדשים לפסח.  	 
תבניות של עוגות וכל כלי לישה למיניהם  אין להכשיר.	 
כסא תינוק מפרקים ומנקים היטב, על המגשים שופכים מים רותחים או מביאים להגעלה.	 



מיחם – דוד מים חשמלי – מבפנים, מנקים את האבן שהצטברה בתחתית בחומץ או חומר 	 
אחר. מבחוץ, מנקים היטב כולל בשפת הכלי למעלה ולמטה. אח"כ ממלאים מים עד הסוף   

ומרתיחים עד שהמים מתחילים לגלוש, ובאותו זמן פותחים גם את ברז המים שבדוד.
פלטת שבת  מנקים היטב כולל במקום החיבור של חלקי הפלטה. אחר כך מדליקים למשך 	 

שעה ומכסים בנייר כסף עבה שלא יקרע ולא ייפול.
תנור אפיה – הנוהגים להכשירו, מנקים אותו היטב עם חומרים חריפים, מבפנים ומבחוץ 	 

ובין הדפנות שם מצטברים פירורי חמץ. חלקים הניתנים לפירוק יש לפרק קודם הניקוי. 
כעבור 24 שעות מזמן השימוש האחרון בתנור, מדליקים את התנור בחום המקסימאלי 
למשך שעה. יש להקפיד לנקות היטב גם את הכפתורים. את הרשתות שבתנור ילבן ליבון 
קל או יגעילם ויכסה בנייר כסף. תנור שמנקה עצמו בחום גבוה של 450 מעלות צלסיוס 
ומעלה, נחשב כליבון קשה וגם המחמיר שלא להכשיר תנור רגיל, יכול להכשירו ע"י ניקוי 

והדלקה בחום מקסימאלי.
* הערה: גם מי שלא מכשיר את התנור, חובה לנקותו מכל מיני חמץ בעין שבתוכו.  

מנגל  מנקים היטב, מדליקים אותו עם גחלים או גז, בהתאם לדרך הפעלתו הרגילה, למשך 	 
חצי שעה בחום המקסימלי וסוגרים המכסה. את הרשת שעליה מניחים את הבשרים, יש 
להחליף. אם החום במנגל מגיע ל-450 מעלות צלסיוס, יפעיל אותו עם הרשת/הברזלים 

כנ"ל, ואז אין צריך להחליף את הרשת.
טוסטר לא מכשירים.	 
מדיח כלים מנקים היטב את פנים המדיח וחלקיו מכל מיני אוכלים ושומנים, ממתינים 24 	 

שעות ומפעילים אותו בחום המקסימאלי כשהוא ריק. את הרשתות יש להביא להגעלה. 
מיקרוגל מנקים היטב מבפנים ומבחוץ. כעבור 24 שעות, מניחים בתוכו כוס מלאה מים 	 

ומפעילים עד שיתאדו המים. את הזכוכית יש להגעיל. לאשכנזים יש לכסות האוכל בזמן 
השימוש. 

כיריים גז – החצובה – מנקים היטב, מלבנים ליבון קל או מגעילים, ויש המכסים בנייר 	 
כסף. המבערים – מנקים ומדליקים את האש במקסימום למספר דקות. 

       המגש שמתחת לכיריים, מנקים ושופכים עליו מים רותחים.
כיור נירוסטה- לאחר ניקיון יסודי, שופכים עליו מים רותחים על  אבן או  ברזל מלובן. 	 

כיור חרסינה או קרמיקה, יעשה כנזכר לעיל ולאחר מכן ישים בתוך הכיור פח או פלסטיק, 
כדי שהכלים לא יבואו במגע ישיר עם הכיור. 

משטח שיש  מנקים היטב ומערים עליו מים רותחים. אם יש חריצים בשיש חייבים  לכסות.	 
שולחן שולחן שרגילים לאכול עליו במשך השנה – מנקים מכל מיני אוכלים שנדבקים 	 

־לשולחן. במידה ואפשר, יש לשפוך מים רותחים על השולחן. לאחר מכן מכסים את השו
לחן בכיסוי שיישאר לכל הפסח, ועל גביו שמים את המפה שרוצים לאותה ארוחה.

מפות שולחן לכבס בחום המירבי המותר לסוג החומר ממנו עשויה המפה.	 
מקרר  אחרי שמפשירים את הקרח שבמקפיא, יש לשטוף ולנקות היטב מכל מיני לכלוך 	 

פירורים  מצטברים  שם  והמקפיא  המקרר  שבדלתות  בפלסטיק  לחריצים  לב  לשים  שבו. 
רבים.


