
זמן חירותנו
מידע והלכות לחג הפסח תשפ"ב

מועצה דתית הר-חברון



החג הראשון
כניסת החג ביום שישי י”ד 

בניסן  )15/04/2022( בשעה 18:48      
ויציאתו בשעה 19:46

סוף זמן אכילת אפיקומן
חצות ליל הסדר בשעה 24:39 

לכתחילה.

שביעי של פסח
כניסת החג ביום חמישי כ’ בניסן 

)21/04/2022( בשעה 18:52 ויציאתו 
במוצ”ש כ”ב בניסן בשעה 19:50

שימוש בחמץ שנמכר
במוצאי שבת כ”ב בניסן )23/04/2022( 

ניתן להשתמש בחמץ החל משעה 
20:45

בדיקת חמץ
ביום חמישי בערב י”ג בניסן 

)14/04/2022( החל עם צאת הכוכבים 
בשעה 19:46

סיום אכילת חמץ
ביום שישי י”ד בניסן )15/04/2022( 

לכתחילה עד שעה 10:02 בבוקר. 
בשעת הדחק 10:29

שריפת חמץ
ביום שישי י”ד בניסן  )15/04/2022( 

לכתחילה עד שעה 11:20 בבוקר. 
בשעת הדחק 11:34

ביטול חמץ
לומר לאחר השריפה בשישי בבקר – מופיע 

גם בהגדות:

ָכּל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא )שאור וחמץ( 
ְדִאיָכּא ִבְרׁשּוִתי )שישנו ברשותי(, 

ְדָלא ֲחִמֵתּיּה )שלא מצאתיו(,

דִבַעְרֵתּיּה ּוְדָלא ִבַעְרֵתּיּה, דחזיתיה 
)שראיתיו( ודלא חזיתיה )ושלא 

ראיתיו(, ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה,

ִלָבֵּטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַּעְפָרא ְדַאְרָעא 
)יבטל ויהא הפקר כעפר הארץ(.

אם חלילה נמצא חמץ כלשהו במהלך חג 
הפסח – יש לשורפו ולהתכוון שלא לזכות בו.

לוח זמנים לפסח תשפ"ב

לוח שיעורים )כמויות(

מכונה      מצת  כחצי   = מצה  כזית 
ובעת הצורך: שליש מצה רגילה

רביעית יין = 86  סמ”ק  /  רוב רביעית 
למתקשים לשתות יין= 44  סמ”ק 

כזית מרור = עלה חסה בינוני 

כזית  אכילת  זמן  פרס  אכילת  כדי 
מצה )אכילה רציפה ללא הפסקות או דיבורים(: 

לכתחילה 4 דקות.
זמן אכילת כזית מצה בדיעבד 7.5 דקות.



אנשי הר חברון היקרים!

חג הפסח מתאפיין בשמחה מיוחדת, הקשורה לגאולתם של ישראל. 

דווקא השנה, שהיא שנה מעוברת, סומכים אנו גאולה לגאולה. מגאולת 

פורים המתרחשת בתוככי הטבע, על ידי מסבב הסיבות – מתקדמים 

אנו לגאולה ניסית ועל טבעית, המתרחשת על ידי בורא עולם, שמשדד את 

הטבע. כל כך גדולה היא הגאולה הזאת, עד שחז”ל תיקנו שנאמר הלל, כבר החל מהלילה, 

בהגדה של פסח, וישנן קהילות רבות שנהגו לומר הלל בבית הכנסת בתפילת ערבית. הלל זה 

מיוחד מכל מיני ההלל שאנו מכירים. 

בכל החגים כולם, אומרים את ההלל דווקא ביום, בעת שהאור האלוקי גלוי לכל, ואז פוצחים 

בשירת הודיה לה’ יתברך, על כל הטובות שעשה עימנו. אפילו בפורים אמרו חז”ל, כי אין 
יוצאים בסעודת הלילה אלא דווקא בסעודת היום. אולם בחג הפסח הדבר שונה. עיקר השירה 

לה’ היא בלילה, תוך כדי הסעודה ובתפילה. מה מיוחד כ”כ בלילה הזה שנצטווינו לשיר בכל 

עוז, ואפילו לעלות על גגות העיר, כדי לשיר ולהלל את ה’? 

התשובה לכך נעוצה בהעמקה במושג ה’חירות’ וה’חופש’, שרבים משתמשים בו בפאתוס 

ובעיניים בורקות. ‘חירות’ אמיתית, היא מצב בו אדם בוחר באמת בכל רגע, כיצד עליו לנהוג 

או להתנהל. עמי מצרים וכנען, היו נתונים לכבלים הטבעיים והחומריים, הממוקדים בצרכים 

הפיסיים של שרידות ביטחונית כלכלית ומילוי יצרים, כשאר בעלי החיים. 

כשיצאנו ממצרים וקיבלנו תורה, סוף סוף התגלתה מדרגת האדם בעולם, המסוגל לשלוט 
בטבע, בעזרת ערכים נעלים של כבוד הבריות, שמירת חיי הזולת, התעלות רוחנית ועוד, ולא 

להתדרדר למאבקי כח ומלחמות נוראיות המקובלות בעולם הגויים. 

שמחים אנו על הזכות העצומה, שזיכנו ה’ אלוקינו באהבתו הגדולה אלינו, למדרגה הנעלה 

זאת, ולהנחיל זאת לעולם כולו. נשיר מתוך אמונה ברורה: “אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת 

אותנו ורצית בנו, ורוממנו מכל הלשונות”. 

יהי רצון שנזכה להשתחרר מכל השעבודים החיצוניים והפנימיים שמונעים את חירותנו 

הפרטית והלאומית. לימוד התורה, קיום המצוות ומעשי החסד, העין הטובה והפשטות 

המצויים בהר הטוב הזה, יופיעו ויאירו לשאר יהודי הארץ והעולם, ונראה בישועת עמנו 
וערי אלוקינו, בבניין בית מקדשנו, ובגאולתנו הקרובה במהרה, אמן.

חג חירות מלא אור ושמחה,

משה כהן

רב מחלקת הכשרות בהר חברון 



איסור חמץ
התורה החמירה מאד באיסור חמץ בפסח והאוכלו חייב כרת. נוסף לכך, החמץ  נאסר 

באכילה ובהנאה, וכן נאסר על האדם לקיים את החמץ ברשותו בכל ימות הפסח. על כן 

חובה לשרוף את כל החמץ הנמצא בבית, או לחילופין למוכרו לגוי, ורק בתנאי זה להותירו 

בבית עם שלט ברור של חמץ, כפי שיפורט לקמן.

חמץ = אחד מחמשת מיני דגן חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל  וכוסמת 

שבאים כגרגירים או כקמח, במגע עם מים, ושוהים שם שמונה עשרה דקות, קודם  אפייתם.

תערובת חמץ = מוצר שמעורב בו מרכיב חמץ בכמות כל שהיא, אם מופיע ברשימת 

הרכיבים.

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

לתשומת ליבכם: כל מוצר שאין עליו סימון ‘כשר לפסח’, יש לחוש שמא מעורב בו מרכיב 

של חמץ וטוב למוכרו,  אלא אם כן, יש עליו כיתוב ברור כי הוא ללא גלוטן ואין שום רכיב 

דגן מובהק במוצר. 

2. חמץ שהיה ברשותו של ישראל בפסח, אסור באכילה ובהנאה לאחר הפסח. אולם חמץ 

שהיה בפסח ברשותו של גוי, מותר לאוכלו וליהנות ממנו אחרי הפסח. לכן, מוצרי חמץ 

שמשאיר בביתו או במשרדו, על מנת לאכלם אחר הפסח, ורוצה שלא יאסרו באכילה מדין 

חמץ הנמצא ברשותו שעבר עליו הפסח, ינהג בהם כדלהלן:

 א. ירכז את כל המוצרים הנ”ל במקום, או במקומות מסוימים, אשר יסומנו כמקומות 

שיש בהם חמץ.

 ב. יחתום על שטר מכירת חמץ אצל אחד מרבני האזור, ובזאת ימנה אותו כשלוחו 

למכירת החמץ ותערובת חמץ שברשותו לגוי. למי שלא הספיק אצל רב הישוב, ניתן 

לעשות מכירה דרך המועצה הדתית.

מכירת חמץ דרך המועצה הדתית הר חברון ניתן לבצע 

בקישור המצורף עד יום רביעי י”ב בניסן 13/04/2022



קניית מוצרים לפסח
יש לקנות אך ורק מוצרים שעליהם חותמת של רבנות מוסמכת ומוכרת, וכן שיהיה כתוב כשר 

לפסח. 

ככלל הכיתוב צריך להיות חלק מהאריזה המקורית של המוצר, לא מדבקה אלא אם כן, כתוב 

כשר לפסח תשפ”ב.

ברשתות השיווק ישנם מוצרים רבים הכשרים לפסח, 
שדומים מאד למוצרי חמץ גמור כגון: ופלים, עוגיות ועוגות. 

ויש 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, יברר מראש אם היא נמצאת ברשימת 

התרופות הכשרות לפסח. ככלל העיקרון הוא, שתרופה שיש לה טעם מר, מותרת בלקיחה 

בפסח ותרופה עם טעם מתוק זוקקת הכשר לפסח. במקרה ומדובר בתרופה עם טעם טוב 

ואיננה ברשימת התרופות, יש להתייעץ ברופא אם יש לכך תחליף, וברב במידה ואין תחליף. 

רשימת התרופות הכשרות לפסח מפורסמת על ידי קופ”ח לאומית וכללית, מצויה גם 

באינטרנט ונשלחה לכל רבני האזור.

חומרי ניקוי וסבונים – אין צורך בכשרות לפסח. משחת שיניים – צריך כשרות רק אם יש לה 

טעם.

אוכל לבעלי חיים – חמץ בפסח אסור באכילה ובהנאה, לכן אין להחזיק מוצרי חמץ גמור כדי 

להאכיל את בעלי החיים. אולם בשלושה תנאים ניתן להמשיך לצרוך את מזון 

בעלי החיים של כל השנה גם בפסח:

א. מדובר במזון תערובת חמץ לבעלי חיים באופן של כופתאות ולא 

חלקים נפרדים. 

ב. התערובת אינה ראויה למאכל אדם. 

ג. אין רוב דגן במוצר. )אם רכיב הדגן אינו הראשון ברשימת 

הרכיבים, סימן שאין רוב דגן במוצר(.



תענית בכורות 
השנה הבכורים מתענים ביום שישי י”ד בניסן, בין בכור מאב בין בכור מאם. רבים נוהגים 

להשתתף בסיום מסכת )אחרי שחרית(, ובזה נפטרים מן התענית, וראוי שגם בנות בכורות 

ישמעו ויאכלו מהכיבוד.

בדיקת חמץ
בדיקת חמץ בברכה: ביום חמישי י”ג בניסן בלילה – אור לי”ד בניסן )15.04.22(.    

הבדיקה נעשית לאור הנר או הפנס, ולא רק בבית אלא גם במשרד, במפעל, ברכב, 

בבית הכנסת ובשאר  מקומות, שנוהגים להכניס שם חמץ במשך השנה.

נוסח הברכה: ָבּרּוְך ַאָתּה ה’ ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ִבּיעּור ָחֵמץ.

כאמור, יש לבדוק היטב בכל המקומות בהם נוהגים להכניס חמץ ולהשתמש בחמץ במשך 

השנה.

ביטול חמץ לאחר הבדיקה: מבטלים את החמץ ואומרים: 

ָכּל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא )כל שאור וחמץ( ְדִאיָכּא ִבְרׁשּוִתי )שישנו ברשותי(,

ְדָלא ֲחִמֵתּיּה )שלא מצאתיו(, ּוְדָלא ִבַעְרֵתּיּה, ודלא חזיתיה )ושלא ראיתיו(, 

ּוְדָלא ְיַדְעָנא ֵליּה,

ִלָבֵּטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכַּעְפָרא ְדַאְרָעא )יבטל ויהא הפקר כעפר הארץ(.

מי שיוצא מביתו לפני יום חמישי בלילה: חייב לבדוק חמץ בלילה שלפני נסיעתו בלא ברכה, 

ואפילו אם בכוונתו לשהות מחוץ לביתו במשך כל ימי הפסח.

מי שמתארח אצל אדם אחר בערב פסח: יכול לעמוד עם בעל הבית בעת הברכה, ולאחר מכן 

יכול לבדוק את החדר בו הוא ישן.

סיום אכילת חמץ ביום שישי 
ביום שישי י”ד בניסן )15/04/2022( לכתחילה עד שעה  10:02 בבוקר. בשעת 

הדחק 10:29

שריפת חמץ ביום שישי 
ביום שישי י”ד בניסן  )15/04/2022(, לכתחילה עד שעה  11:20 בבוקר. בשעת 

הדחק 11:34. לאחר השריפה אומרים שוב את נוסח ביטול חמץ שלעיל.
  

אם חלילה נמצא חמץ כלשהו במהלך חג הפסח – יש לשורפו ולהתכוון שלא לזכות בו.



הכשרה והגעלת כלים
כלי שרוצים להכשירו לפסח, יש לנקותו היטב ואין להשתמש בו במשך 24 שעות קודם . 1

ההכשרה.

הכשר הכלים מתבצע בדרך כלל לפי דרך בליעת החמץ בו ואופן הכשרתו הספציפי מפורט . 2

לקמן.   

לגבי כלים שלא מופיעים ברשימה, ניתן לפנות לשאלת רב בעניין. כלים שלא משתמשים 

בהם עם חמץ או רכיבי חמץ בכל צורה שהיא במהלך השנה, אינם זוקקים הכשר.

3.  הגעלת כלים מתבצעת עצמאית בישובים, כל ישוב מפרסם לעצמו את לוח הזמנים.

רשימת הכשר כלים לפסח:
גביעים – כעיקרון אינם צריכים הכשר כיון ששימושם בצונן ובדרך כלל לא עם החמץ אלא 

לפניו. נהגו האשכנזים להגעיל אותם מחשש שהיין נחשב כחריף ושתו יחד עם חמץ. 

חצובות – דינן דומה לכיריים, אולם יש נוהגים בהם ליבון קל כיון שמתחממות מחום האש.

מבערים – אם נשפך עליהם דבר מאכל הם בולעים בצלי אך כיון שהם בוערים כל הזמן נחשב 

כליבון חמור.

כיור – מספיק לערות עליו מים רותחים לספרדים, 

לאשכנזים יש שמחמירים להניח רשתות על 

גבי תחתית הכיור או כיורי פלסטיק כדי למנוע 

בליעת טעם חמץ בכלים בשימוש בחם, ובמיוחד 

בכיורי חרסינה שהגעלתם אינה אפשרית )יש 
המקפידים לא לערות רותחים לכיור או להניח סירים 

חמים בכיור בימי הפסח(.

כיריים אינדוקציה – בגלל הספק אם מדובר בכלי זכוכית או מתכת בשל העופרת שיצוקה 

בפנים יניח על מקום הנחת הסירים משטח פרומגנטי או סיר רחב ויפעילם למשך כמה דקות 

עד שיתחמם. בהמשך יערה מים רותחים על משטח הזכוכית מסביב למקרים שניתז או נשפך.



כיריים גז – אינן בולעות ישירות בחום האש ולכל היותר נשפך עליהן מכלי ראשון וממילא 

מספיק לערות עליהן מים מכלי ראשון. יש שמקפידים לצפותן בנייר כסף או לחלופין להימנע 

מלאכול מכל מה שנפל על התחתית ונגע בהן.

כיריים חשמליות, קרמיות – מספיק להדליק את המבערים למשך זמן ואם אפשר לערות 

עליהן מים רותחים שלוש פעמים לדעת האשכנזים. לדעת הספרדים אם הכול מזכוכית 

מספיק לנקותם ולהבעירם כמה דקות.

ולכסותה בנייר אלומיניום ומוטב שיהיה כפול. יש שמערים עליה מים מכלי ראשון.

כלי חרס – כתוב בגמרא בפסחים ל: שלא ניתן להכשיר כלי חרס, 

כיון שאם השתמשו בהם בחמין אין האיסור יוצא מהם לעולם. 

כלי זכוכית – לדעת הספרדים כלי זכוכית אינם צריכים הכשר 

ואפשר להסתפק בהדחה )שו”ע או”ח תנא, כו(, ואילו האשכנזים 

נהגו להכשירם באמצעות שריה במים שלושה ימים כשמחליפים 

כל 24 שעות את המים )חיי אדם קכה, כב(. בנוגע לכלי ‘דורלקס’ 

ו’פיירקס’ שחסינים לאש, כתב הרב משה פיינשטיין להגעילם שלוש 

פעמים )שו”ת אג”מ )יו”ד ב, מו(, שו”ת ציץ אליעזר )ט, כו(.

כלי אחסון לצונן – אין חיוב לקנות חדש ומספיק לנקותם היטב, אא”כ הם מחורצים ולכלוך 

נדבק בהם. אם השתמשו בהם בנוזל ששהה עשרים וארבע שעות, נאסרו וצריכים הכשר, וכן 

אם היה מדובר בנוזל חריף או מלוח מאוד.

כסא אוכל של תינוק – רוב שימושו בצונן ואפשר פשוט לנקותו. אם המגש שלו 

מחורץ ולא ניתן לנקות, יש לצפות בנייר כסף עבה או ניילון, ומוטב להחליף לו 

את המגש.

מדיח כלים – יש להכשירו באמצעות הפעלתו ריק לאחר ניקוי המסננים; הסבון 

פוגם וחום המים מקיים כבולעו כך פולטו.  

מטחנת בשר – שימושה בצונן ודי בניקיון יסודי, אולם כיון שפעמים 

שטוחנים דבר חריף עם הבשר או לחם כגון בצל, הרי שדינה זהה למדוכה 

והרי שזקוקה להגעלה או ליבון קל בחלק המחורר )שו”ע תנא, טז(.

מיחם וקומקום – יש לנקותם מאבנית, להרתיח בהם מים עד הסוף ולנענע שיגעו המים 

בכל דפנות הכלי. אם הניח סיר על גבי המיחם ונפלו פירורים יש מקום לומר שהתבטלו 

בשישים. המכסה, יש להגעיל בנפרד.



מיקסר – כיון שהחמץ שוהה ותופח בו יש להגעיל את הקערה וכן 

ראוי את המלושים של הבצק. לנקות היטב את כל החריצים למעלה  

שלא יכנסו פירורים לתוך הבלילה בפסח. במידת האפשר מוטב 

לקנות מיקסר ידני לפסח.

מיקרוגל – גוף החימום המורכב בו אינו מכלה זיעה, שהיא דרך 

בליעתו העיקרית, ולכן יש להפליט את הטעם הבלוע בדפנותיו באמצעות זיעה אחרת. 

מרתיחים בתוכו כוס מים עם חומר פוגם )אקונומיקה וכיו”ב( ובכך נפלט הטעם הבלוע 

בדפנותיו ונפגם. יש שסבורים שאין הזיעה מתפשטת באופן שווה במיקרוגל בכל חימום ולכן 

יש הדורשים שני כיסויים בכל שימוש בו. הכשרה של צלחת המיקרוגל כהכשרם של כלי 

זכוכית ראה לעיל.

מקרר ומקפיא - ניקוי המדפים היטב במים וסבון

סכו”ם, מצקת וצלחות – תשמישם על פי רוב עלול להיות בתוך כלי 

ראשון במיקרוגל או בעירוי מכלי ראשון, ולכן אם זה אפשרי – 

עדיף להגעילם.

סיר לחץ – דינו כשאר סירים ויש להגעילו בנפרד מכל חלקיו.

פלטת שבת – בולעת ישירות מחמץ המונח עליה או בעירוי מכלי ראשון, 

לכן היה מקום לומר שהפעלתה תהיה הכשרה, אך ישנו חשש שמא אינה מגיעה לחום של 

ליבון קל בכל המקומות, ולכן יש לנקותה היטב 

צידנית – שטיפה במים וסבון.

קולט אדים – יש לנקותו היטב ולהגעיל את המכסה. במידה ואין אפשרות לעשות זאת יש 

לכסותו ולא להשתמש בו בחג הפסח. יש לשים לב שלא מתעבות עליו טיפות שנופלות חזרה 

לתבשיל במידה והוא כבוי כיון שהן עלולות להיות אסורות מבשר בחלב.

רשתות מנגל – ניתן להסתפק בהנחה על גבי הגחלים כדי להכשירן, אולם רשתות ציבוריות 

שיש חשש שהניחו עליהן בשר טרף, לא ניתן לסמוך על כך ויש צורך בליבון גמור שבדרך כלל 

אינו אפשרי. 

רשתות תנור – יש לנקותן היטב ולהניחם בתנור בעת הכשרו גם אם לפעמים מניחים עליהם 

חמץ ישירות. הסיבה להקל היא כיון שבפסח לא מניחים מאפים ישירות על גבי רשת אלא רק 

בתוך תבנית, וממילא אין חשש שיעבור טעם חמץ למאפה שבתבנית.  



שולחן – בימינו אין נהוג להניח קדירות שהיו על האש ישירות על השולחן מחשש שיתקלקל. 

נמצא שחשש הבליעה המקסימלי הוא על ידי עירוי מכלי ראשון, וממילא ניתן להכשירו 

באמצעות עירוי כלי ראשון, לחלופין לכסות במפה לכל משך חג הפסח אם יש חשש שיינזק. 

אם היה מכוסה במפה כניילון כל השנה מספיק להחליף מפה.

שיש – לאשכנזים, יש מקום להחמיר ולהכשיר באמצעות עירוי מכלי ראשון ולצפות בנייר 

כסף, כיון שישנם מצבים שבהם מעמידים קדרות רותחות על גבי השיש ופעמים שישנו תבשיל 

שגלש על גבי דפנותיהם ומבליע ישירות בשיש בכלי ראשון. לספרדים מספיק לנקות ולערות 

מים רותחים. לחלופין, במקום להכשיר ברותחין אפשר להסתפק באימוץ מידת זהירות בפסח 

שלא להניח קדירות חמות על גבי השיש בימי הפסח אלא על גבי משטח המיועד לכך ליד הגז 

ובכך למנוע את חשש הבליעה האפשרי. 

תבניות – בניגוד לתנור הן בולעות ישירות מן החמץ ולכן זקוקות 

לליבון חמור. כיון שכך, אין דרך להכשירן ויש להשתמש 

בתבניות חד פעמיות במהלך הפסח.

תנור – דפנות התנור אינן בולעות ישירות מן המאכל, 

אלא רק בדרך של ריחא וזיעה, ולכן אם אפשר לנקות 

אותם, הרי שהכשרו יכול להיעשות על ידי חום התנור 

עצמו בהפעלתו למשך חצי שעה בחום מקסימלי ללא 

צורך בגורם חום חיצוני. קודם לכן יש לנקות היטב את 

השומנים הדבוקים לתחתית ולדפנות.



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

יצלה את הזרוע )זכר לקורבן הפסח(, יבשל את הביצים הקשות )זכר לקורבן חגיגה שהיה נאכל עם הפסח(,

יכין את החרוסת )הנאכלת זכר לטיט(, ואת מי המלח לצורך טיבול הכרפס.

יכין את המרור. הנוהג לקחת חסה למרור, צריך לבדוק אותה היטב באור ולנקותה 

מתולעים. עדיף לקנות חסה מפוקחת מחרקים ולשטוף במים ומעט סבון. הנוהג לקחת 

חזרת למרור, יפורר וישמור את החזרת המפוררת בכלי סגור. 

יכין נר נשמה – כדאי לסדר נר נשמה לצורך הדלקת אש במהלך החג למי שיזדקק. 

אסור לאכול מצה ביום שישי ערב פסח, אולם הספרדים מקלים באכילת מצה עשירה או מצה 

מטוגנת. אין לאכול במהלך היום, עוגות מקמח מצה. 

קטניות – יש מקום להקל גם לאשכנזים – שרוצים לבשל קטניות לאכילה לפני הפסח, 

ובמיוחד אם יאכלו אותם קודם שעה שישית )12:39(. אבל מעיקר הדין – אפשר עד 

השקיעה )19:09(. אשר לכלים, ניתן לבשל בהם עבור הפסח, לאחר 24 שעות מעת שהיית 

הקטניות בתוכם.

ביעור ווידוי מעשרות – השנה היא השביעית למחזור המעשרות ולכן, לפני חג הפסח יש לבער 

כל שאריות של תרומה או תרומת מעשר, אם נותרו בבית. למי שיש מטבע של מעשר שני, 

יש לחלל באמירה על כפית סוכר ולשפוך אותה לכיור. מעתה המטבע יצא לחולין. 

עיקר המצווה בליל הסדר הוא אכילת המצה, סיפור יציאת מצרים וההלל. יש להשתדל 

לעשותם כתיקונם יותר משאר הדברים. השנה פסח חל בשבת ולכן יש מקום לאכול מנת 

דג לפני סימן “ורחץ” )או לחילופין: ביצה, אורז וכל דבר שברכתו אינה “אדמה”( באופן 

שלא ישביע מדי, ולברך בורא נפשות, ולאחר מכן להמשיך בסדר. ליטול ידיים לאכול את 

הכרפס עם ברכת אדמה ולכוון על המרור ולהמשיך במגיד. 

תאורה - כדאי לכוון את שעון השבת לשעה הנדרשת בלילה.

הדלקת נרות של שבת ויום טוב – בשעה 18:48.

 אשכנזים וחלק מעדות המערב מברכות שתי ברכות: “להדליק נר של שבת ויום טוב”; 

ושהחיינו.  תימנים, ועדות המזרח – יש הנוהגים שלא מברכים שהחיינו אלא בקידוש.



ליל הסדר  
       אחד גברים ואחד נשים, מצווים לקיים את כל מצוות החג:

• מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים ושבחיו של הקב”ה, בניסים הגדולים שעשה לנו, 	

ושהוציאנו מהצרות והגזירות הקשות שפקדו את עמנו במצרים, ובכל שאר הגלויות. 

מצווה זו היא מן התורה, ויש לתת עליה את עיקר הדגש יותר מכל מצווה אחרת. 

• מותר לאכול קודם הכרפס מנת דג או ביצה או מרק עוף ולברך בורא נפשות. לספרדים 	

ניתן לאכול צלחת אורז ולברך בורא נפשות. מזון זה יספק את הרעבון הראשוני וייתן 

אורך רוח לקריאת ההגדה ולסיפור יציאת מצרים בנחת.

• שיתוף הילדים – מומלץ לחלק במהלך המגיד קוביות שוקולד )מועדף ע”י רופאי 	

השיניים..(, כדי לעורר את הילדים שישתתפו בשאלות או בתשובות. אולם, חפצי משחק 

כפרסים, עלולים להסיח את דעתם. כמובן כדאי לשלב הצגות והמחשה. 

• מצווה מדרבנן לשתות ארבע כוסות יין )מי שקשה לו ישתה מיץ ענבים וניתן למהול ביין(. 	

כל כוס צריכה להכיל שיעור של 86 סמ”ק. לכתחילה יש לשתות את כל הכוס ואם קשה 

לו, ישתה את רובו.

• לאכול לפחות כזית מצה שמורה למצות אכילת מצה )ויש נוהגים שני זיתים(, 	

כזית מצה שמורה בכורך, וכזית מצה שמורה לאפיקומן.   

כזית = חצי מצת מכונה או 30 גרם מצת יד, או 30 סמ”ק בנפח של כקופסת גפרורים 

)בשעת הדחק מספיק שליש מצה(.

• את האפיקומן יש לאכול לכתחילה קודם חצות הלילה, עד שעה  24:39. מי שמאריך 	

יותר מזמן זה, יתייעץ עם רבו, כיצד ניתן לעשות תנאי כדי לאחר את אכילת האפיקומן.

• שתיית ארבע כוסות היין ואכילת המצה השמורה, יש לעשות בהסיבה לצד שמאל, 	

ובלעיסה רציפה רגילה ,ללא הפסקות 

חריגות או שיח בינתיים, עד 

שיסיים את הכמות 

הנדרשת.

• לאכול כזית מרור )לא 	

בהסיבה(.



דיני מוריד הטל ותן ברכה
• בתפילת מוסף של חג ראשון – מתחילים לומר מוריד הטל בברכת מחיה המתים 	

אמר משיב הרוח ומוריד הגשם, במקום מוריד הטל: 

אם נזכר לאחר שסיים ברכת מחיה המתים – חוזר לראש התפילה 

אם נזכר קודם שברך ברוך אתה ה’ – חוזר לראש הברכה 

אם התחיל את הברכה ואמר ברוך אתה ה' - אומר "למדני חוקיך", וחוזר לראש הברכה 

"אתה גיבור".

נסתפק אם אמר משיב הרוח או מוריד הטל – אם הוא בתוך 30 יום מיום טוב של פסח, 

צריך לחזור, שחזקה שאמר מה שהיה רגיל בחורף. אם עברו 30 יום, הרי הוא בחזקת 

שאמר מוריד הטל.

• בחול המועד משנים גם את ברכת השנים – ותן ברכה )אשכנזים( וברכנו (ספרדים(.	

טעה ואמר ברך עלינו ..... ותן טל ומטר:

אם נזכר באמצע הברכה - חוזר לראש הברכה.

אם אמר ברוך אתה ה’ ונזכר – אומר “למדני חוקיך” וחוזר לראש ברכת השנים.

אם ברך ברכת השנים, ונזכר או שהמשיך את הברכות האחרות ונזכר – חוזר לראש ברכת 

השנים. 

אם סיים תפילת עמידה – חוזר לראש התפילה.

חול המועד
• כביסה ותספורת – יש להתכונן מראש לכבוד הרגל )החג(, להתגלח, להסתפר ולכבס את 	

כל הדרוש לפני החג. בעת צורך גדול או לצורך קטנים ישנו היתר לכבס במכונת כביסה 

בצינעה. 

• חול המועד הינו זמן המיועד למנוחה ולתוספת קדושה בלימוד תורה, תפילה וטיול בחבלי 	

ארץ הקודש.

• אסור לעבוד בעבודות שיש בהן טירחה מרובה, אם לא ייגרם בכך הפסד או נזק, אלא אם 	

כן מדובר בצורכי הרבים, או לצורך המועד עצמו. מלאכות לצורכי אומנות או הרפיה יש 

מקום להקל בהם.



ספירת העומר
• מתחילים לספור מיד בתום יום טוב ראשון, בתאריך ט”ו 	

ניסן. לכתחילה מצווה לספור את העומר מיד עם צאת 

הכוכבים, ואם לא ספר בצאת הכוכבים, סופר והולך כל 

הלילה עד עלות השחר. 

• נשים פטורות מספירת העומר, מכיוון שזו מצוות עשה שהזמן גרמא. 	

• אם לא ספר ספירת העומר עד אחר עלות השחר, סופר ללא ברכה ביום, ויכול להמשיך 	

ולספור בלילה בברכה. משום כך, טוב לאמץ מנהג ולספור בתום תפילת שחרית בכל יום.

• מי שברך על ספירת העומר ובעת ברכתו היה סבור שהיום הוא כך וכך לעומר, ולפני 	

שספר, נזכר מיד שהיום אינו כך וכך, ימשיך ויספור את העומר ולא יחזור לברך.

• שכח לספור לילה ויום – הפסיד את הברכה, וממשיך לספור ללא ברכה. 	

• מצווה לחנך את הקטנים לספור את העומר בכל יום, ויש לחנכם לספור עם ברכה כדת. 	

• קטן ששכח לספור, רשאי להמשיך לספור בברכה מדין חינוך )בשם הרב ליאור(.	

• קטן שנעשה בר מצווה באמצע תקופת ספירת העומר – ימשיך לספור בברכה.	

שביעי של פסח
• יום טוב שני צמוד ליום השבת ולכן יש להדליק נר נשמה, למי שמעוניין לבשל ביום טוב 	

ולהדליק ממנו את הגז ביום טוב.

• עירוב תבשילין – יש להכין עירוב תבשילין מערב יום טוב )פת וביצה( ולשמור אותם עד 	

כניסת השבת, כדי שנוכל להדליק נרות, להתקלח ולהכין את צורכי השבת ביום טוב. 

ברכת עירוב תבשילין היא:

ָבּרּוְך ַאָתּה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב. ואומר: ָבֶּזה 

ָהֵערּוב ְיֵהא ֻמָתּר ָלנּו ֶלֱאפֹות ּוְלַבֵשּׁל ּוְלַהְטִּמין ּוְלַהְדִליק ֵנר ְוַלֲעׂשֹות ָכּל ָצְרֵכינּו ִמּיֹום טֹוב 

ְלַשָׁבּת ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָׂרֵאל ַהָדִּרים ָבִּעיר ַהֹזּאת.

• קטניות – ניתן להכין ביום טוב תבשילי קטניות עבור השבת גם לאשכנזים )שהיא 	

מתחילה לאחר צאת החג( ואין בכך משום מוקצה או הכנה מקודש לקודש, כיון שהאוכל 

ראוי לאחרים. אין בישול זה אוסר שימוש בכלים בפסח הבא, כיון שיעבור זמן רב. יחד 

עם זאת, אסור לבשל חמץ כלל ביום טוב עבור השבת. 



• בשביעי של פסח לפני מנחה אומרים נוסח וידוי מעשרות המופיע במחזור:	

דברים פרק כו, יב-טו : ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת 

ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו: ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך 

ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל  ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא 

ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי: לֹא ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנּו ְולֹא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְולֹא ָנַתִּתי 

ִמֶּמּנּו ְלֵמת ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיקָֹוק ֱאֹלָהי ָעִׂשיִתי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני: ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן 

ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו 

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:  יהי רצון מלפניך ד’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, כשם שזכינו לקיים 

מצוות ביעור מעשרות ווידוי מעשרות, כן יזכנו הקב”ה לקיים מצוות הפרשת תרומות 

ומעשרות מהתורה, וכן מצוות ביעור מעשרות מן התורה, בביאת גואל צדק ובבניין בית 

המקדש במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון.

• סעודת משיח בשביעי של פסח – יש הנוהגים לעשות סעודת משיח לקראת סוף היום 	

השביעי של פסח, כלומר: לאכול מצה, לשתות יין ולומר פסוקי גאולה. כיון שמדובר 

בערב שבת – יש להשתדל לעשות סעודה זו קודם שעה עשירית )16:00(. לחילופין, ניתן 

לאכול עד כביצה מצה ולא לשתות יין המשכר.

• הבדלה - אין עושים הבדלה בין יום טוב לשבת כיון שקדושתה חמורה יותר. בשבת 	

יבצעו לחם משנה על מצות, כיון שזה מזוננו היחיד, ולכן ברכתו המוציא לכל הדעות. אין 

להוציא בשבת, שום דבר ממוצרי החמץ שנמכרו לגוי )ומאוחסנים בבית(, כיון שלא ניתן 

לקנות זאת מן הגוי בשבת, והקניין חזרה נעשה רק במוצאי השבת.

פסח שמח כשר לנו ולכל בית ישראל!

משה כהן – רב מחלקת הכשרות הר חברון                                                     

בשנה האחרונה אנחנו בעיצומו של מהפך בתחום הכשרות בהר חברון. עסקים רבים פונים לקבל 

כשרות וב”ה מקבלים מענה מהיר ומקצועי מהרב משה. 

עסקים נוספים המעוניינים להצטרף למהפכה בקלות וביעילות, ולהגדיל משמעותית את 
חשיפתם לצרכנים פוטנציאליים וללא עלות גדולה, מוזמנים לקבל טופס ולהגיש בקשה עוד היום 

דרך ורדית, מזכירת המועצה הדתית. טלפון: 029969145 )יש גם תא קולי ונחזור(.

מהפך בתחום הכשרות בהר חברון 



מכירת חמץ דרך המועצה הדתית הר חברון ניתן לבצע 

בקישור המצורף עד יום רביעי י”ב בניסן 13/04/2022

050-8743562הרב משה רבינוביץבית חג”י  
052-8903791הרב יוסי חזןבית יתיר 

054-5642600הרב נדב כהןחירן
054-7898025הרב יוסף דרוקטנא עומרים 

052-8903506הרב יעקב אוהב ציון כרמל      
052-7611470הרב יגאל יהבליבנה     

058-7814771הרב חיים קלייןמ.חבר
054-7366789הרב אלעד גדות נגוהות 
050-6210762הרב אליעזר אלטשולרסוסיא  
050-6341718הרב חזי כהן      סנסנה  
054-5707134הרב מאיר בראליעשהאל
052-5665210הרב רא”ם הכהןעתניאל 

052-7381081הרב משה כהןאחראי כשרות      

052-8501506חירות וולדנברגאביגיל
052-8119770אילנה ברקוביץאדורה 

053-5319189מור מיוחס אדוריים
057-8030233רויטל זכותאשכולות
054-6718307שלומית אוחנהבית חג"י

052-6885156לימור כהן
052-8137311לורן לשם

052-8903718חנה אופקבית יתיר
0528-903830יסכה מימון

052-5441840רויטל לנדאוחירן
052-8903563חדי טייכמןכרמל 

052-8903551רבקה שטרן
050-2126661פנינה נחמניליבנה 

053-5811178דפנה גוטדינרמעלה חבר

052-8903607רבקה אלקייםמעון
052-8903672איריס סופר

שני בן דוד / מצפה יאיר

אוריה האריס

052-4234495

052-6699153יהודית בן דודנגוהות
050-3003101מרגלית מלכהסוסיא
057-7956252חדוה ביתןסנסנה

052-2640905מזל מזוזעומרים – טנא  
054-7775194איריס כהן

054-5684800אורית אודסעשהאל
050-7560841חנה דהןעתניאל
052-8590898ציונה ירוןשמעה

053-6606813עטרה טייריתלם
054-5236953נעמה תורג'מן

052-8397918ענת כהן

לשאלות ניתן לפנות אל רבני הישובים:

בלניות במקוואות הנשים:




