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תושבים יקרים. 

ביציאת מצרים הגיח לעולם עם ישראל, אשר הביא עמו בשורה רעננה של מוסר 
העת  כל  צועדים  שאנו  לכולם  ברור  ולהבא,  מאז  כולו.  לעולם  ורוממות  אלוקי 

לתיקון ולהתחדשות. לא עומדים במקום, כל העת יוזמים ומתחדשים. 

הדתית,  במועצה  שלנו  רצון  הוא  בו,  המוצגות  היוזמות  רוב  כמו  זה,  עלון 
להתקדם ולהתחדש. 

מעבר לטיפול השוטף בענייני מקוואות, עירובין וכיוצא באלה, המחייב אותנו 
להיות בקשר יומיומי עם מספר בעלי תפקידים ביישובים, אנחנו יוזמים ביקור 
בכל יישוב בהר, ומזמינים באמצעות המזכירים, את כל מי שיש לו מה להגיד 
והנה  רושמים,  מקשיבים,  אנחנו  ובמועצה.  ביישוב  הדת  שירותי  בעניין  לנו 

לפניכם שלל עשייה מבורכת שכולה שייכת לתושבי ההר.

יוזמים  שאנו  בהר,  הכשרות  מערך  לשדרוג  מיוחד  מקום  הקדשנו  זה  בעלון 
אלטשולר  אליעזר  לרב  מודים  אנו  ההר.  של  המבורכת  הצמיחה  בעקבות 
על עשרות שנים, שבהן ייסד ופיתח את מערך הכשרות של ההר בהתנדבות 
מערך  של  ההיגוי  בצוות  כחבר  אותנו  ללוות  ימשיך  אלטשולר  הרב  מלאה. 

הכשרות, ובהמלצתו פרסמנו מכרז לרב ומפקח מחלקת כשרות.

בהזדמנות זאת אנו מודים מקרב לב לראש המועצה האזורית מר יוחאי דמרי 

על הסיוע המיוחד למועצה הדתית.

בברכת פסח שמח

בשנים  השלישית  הפעם  זאת  הדתית.  למועצה  יוקרתי  פרס 
האחרונות שאנו זוכים בפרס השר לשירותי דת. הפרס, הכולל מענק 
כספי, ניתן על התייעלות מקצועית, ניצול תקציבים, הגדלת הכנסות 
ושמירה על איזון תקציבי, וכן על יזמות והרחבת הפעילות לציבור. 
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תושבים יקרים השלום והברכה.
פסח הוא חג שאנו עוברים בו מקטנות לגדלות, מהפרט 

אל הכלל, מהמשפחה אל העם. 

יכולת  זו  רחב,  ובהקשר  בגדול  דברים  לראות  היכולת 
שנרכשת עם הזמן.

על  בעצמו,  שעסוק  האגוצנטרי  מהמקום  עוברת  ילד  של  ההתפתחות  גם 
חשבון הסביבה או הוריו.  למקום, שיכול לחלוק את חייו עם בן / בת זוג. רק 

בן שמונה לחופה...

גם אנחנו במועצה נמצאים בעיצומם של תהליכי גדילה המתמקדים לא רק 
בישוב הבודד אלא באשכול ישובים, באזור. 

תוכנית  מתוך  עשיה  של  במערכת  אלא  הבודד  ובשירות  באדם  רק  לא 
אסטרטגית גדולה. ומתוכה התברכנו בעובדי מועצה דתית מסורים, נמרצים, 
העושים רבות למען שירותי הדת בהר, ברוח ההתחדשות האביבית  הוציאה 
המועצה הדתית גם את החוברת שלפנכם עם חדשנות צבעונית עם חדשנות 
של מידע וחדשנות של שירות. ובמילים אחרות  מבט רחב "וגדול" של עשייה 

רחבה ומבורכת.

המועצה  עובדי  וביבי,  ורדית  ראובן  לגלעד  הישובים,  לרבני  ותודתי  הערכתי 
המסורים, וכמובן הגבאים הבלניות ושאר משרתי הקודש.

פסח כשר ושמח
שלכם, יוחאי
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עוברת  חברון  הר  של  הכשרות  מחלקת 
בימים אלה שינויים משמעותיים. שוחחנו 
המחלקה  מייסד  אלטשולר  הרב  עם 

ומנהלה כחצי יובל. 

של  רבה  ההר,  מוותיקי  אלטשולר,  הרב 
סוסיא מזה כ-25 שנים. בנוסף לכהונתו של 
הרב  כסוסיא,  התגייס  גדול  ביישוב  הרב 
לטפל בנושאים כלליים הקשורים לרבנות 
החשובים  הנושאים  אחד  חברון.  בהר 

ביותר הוא נושא הכשרות. 

בהתנדבות  משמש  שהרב  שנים   20 מזה 
חברון.  הר  של  כשרות  מחלקת  כרב 
לאחרונה, הגיע הרב למסקנה, כי הצמיחה 
כשרות  מחלקת  רב  למנות  מחייבת  בהר 
בשכר. במועצה הדתית הקמנו צוות היגוי 
בנושא הכשרות, אשר בשלב ראשון עוסק 
בראש  לתפקיד.  מתאים  מועמד  באיתור 
חג  לקראת  אלטשולר.  הרב  עומד  הצוות 

הפסח, שוחחנו על מחלקת הכשרות.

של  הולדתה  על  לספר  יכול  הרב  האם 
מחלקת הכשרות בהר?

שלנו  המועצה  של  הראשונות  בשנים 
המועצה  ידי  על  ניתנו  הדת  שירותי 
מ-20  יותר  לפני  ארבע.  קרית  המקומית 
היה  במועצה,  חגיגי  אירוע  לקראת  שנה, 
אליי  פנו  אז  כשרות.  על  להתארגן  צורך 
שצברתי  ניסיון  בגלל  הדתית,  מהמועצה 
שהיה  רובין,  הרב  אצל  למדתי  בתחום. 
ועבדתי  ברחובות  כשרות  מחלקת  ראש 

מעט עם הרב דאום הרב של תנובה. 

בפני  העומדים  האתגרים  הם  מה 
מחלקת כשרות בכלל ומה הם האתגרים 

המיוחדים להר חברון?
הצרכנים  בקרב  למודעות  חינוך  כל  קודם 
במקצוע  שמדובר  להבין  העסקים.  ובעלי 

נרחב,  וידע   מיומנות  הדורש  דבר  לכל 
שאנו  לזכור  צריך  שירות.  לתת  ובעיקר 
מילדים  החל  צרכנים  על  מדברים 
ועד  אירועים,  ספר,  בתי  בפעוטונים, 
ימשיך  חברון  הר  וכו'.  קייטרינג  מסיבות, 
להתפתח, ואם עד היום יש בעיקר עסקים 
ייפתח סניף  שמייצרים אוכל מוכן, בקרוב 
של מחסני השוק. בעתיד הלא רחוק יוקמו 

מפעלי מזון ועוד.

לצורך  דוגמא  לנו  לתת  יכול  הרב  האם 
אפשר  אי  ולמה  כשרות  בתעודה  דווקא 

“לסמוך"?
הזהיר  הוא  רובין  הרב  אצל  למדתי  כאשר 
לנושא  להיכנס  כוונה  לי  יש  שאם  אותי, 
הכשרות, כמשגיח, אני צריך ללמוד תואר 
כך  כל  לא  אז  תרופתית.  בכימיה  ראשון 
שבכל  כשראיתי  בהמשך  אבל  הבנתי, 
גלם,  חומרי  מ-100  יותר  יש  לחם  פרוסת 
בקופסת שימורים יותר מ-30 חומרי גלם! 
שבתחום  נכון  מתכוון.  הוא  למה  הבנתי 
האוכל המוכן ההשגחה פשוטה יותר, אבל 
גלם  חומרי  מקבלים  שאנו  למרות  עדיין 
לעקוב  שצריך  מלמד  הנסיון  “מוכנים" 
בשבע עיניים. כיוון שחומרי הגלם מגיעים 

צרכן  אף  ובעולם,  בארץ  שונים  ממפעלים 
האוכל  של  המקור  את  לבדוק  יכול  לא 
שהוא מכניס לפיו. לכן צריך אנשי מקצוע 

בתחום.

מה דעת הרב על “כושרות"?
ברמת  בעיקר  הוא  איתם  שלי  הקשר 
באירועים  גיבוי  נותנים  כשהם  ההשגחה 
באולמות לפי הזמנת הלקוח. זה דבר רצוי 
דומה  שירות  לקבל  ניתן  אגב,  ומבורך. 
בערים  ברבנויות  מהדרין  מחלקות  דרך 

הגדולות. 

לאיזה דברים צריך לשים לב במיוחד מי 
קפה  בתי  במסעדות  הפסח  בחג  שאוכל 

וכיוב'?
בפסח, עקרונית, מספיקה תעודת כשרות 
שהיא  בתנאי  המקומית,  הרבנות  של 
בתוקף לחג הפסח תשע"ז. כמובן שאכילה 
מבחינת  בבית  מאכילה  שונה  אינה  בחוץ 

ראיון עם הרב אליעזר אלטשולר 
מחלקת הכשרות של הר חברון

יוזמים התחדשות 
במחלקת הכשרות של הר חברון 

מזה 20 שנים שהרב 
משמש בהתנדבות כרב 
מחלקת כשרות של הר 

חברון. לאחרונה, הגיע הרב 
למסקנה, כי הצמיחה בהר 
מחייבת למנות רב מחלקת 

כשרות בשכר.

כאשר למדתי אצל הרב 
רובין הוא הזהיר אותי, 

שאם יש לי כוונה להיכנס 
לתחום הכשרות, אני 

צריך ללמוד תואר ראשון 
בכימיה תרופתית. אז לא 

כל כך הבנתי, אבל בהמשך 
כשראיתי שבכל פרוסת לחם 

יש יותר מ 100 חומרי גלם, 
ובקופסת שימורים יותר 
מ-30 חומרי גלם! הבנתי 

למה הוא מתכוון.
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ראיון עם הרב אליעזר אלטשולר 
מחלקת הכשרות של הר חברון

מנהגים ומסורת אבות. וזה בד"כ לא יהיה 
מצוין בתעודת הכשרות, למעט קטניות.

נגד  אלה  בימים  המתנהל  הקמפיין  האם 
המונופול של הרבנות הראשית מוצדק?

אני מוכרח לאמר שלא הבנתי את הקמפיין 
הזה, כי הרבנות הראשית נותנת כשרות רק 
למוצרי ייבוא ובמגזר שאינו יהודי, שאין בו 
רבנות מקומית. כל יתר מפעלי המזון בארץ 

נמצאים תחת אחריות רבנות מקומית. 

פרטיים  לגורמים  לאפשר  לא  ולמה 
להנפיק תעודת כשרות?

המשפט  בתי  את  להפריט  כמו  זה  בעיניי 
לתעבורה. השוק הפרטי מונע מאינטרסים 
הצרכן.  טובת  דווקא  לאו  שהם  שונים, 
שהרבנות  היא,  היצרן  וגם  הצרכן  טובת 
וענייניים,  שקופים  נהלים  ע"פ  שעובדת 
היא זאת שתהיה ממונה על נושא הכשרות. 
ליקויים  יש  דתיות  מועצות  שבהרבה  נכון 
ידי  על  המשגיח  של  שכרו  תשלום  בנושא 
חברון  בהר  שאצלנו  מה  המושגח,  העסק 
שום  תהיה  שלא  הדרך  מתחילת  הקפדנו 
משולמת  המשכורת  אצלנו  שכזו,  זיקה 
שעסקים  ונכון  הדתית.  המועצה  ידי  על 
בהיקף ארצי כגון מלונות ומפעלים ארציים 
צודקים בטענתם, שהנהלים צריכים להיות 
אחידים, על מנת שאמינותם תהיה גבוהה. 
הראשית  הרבנות  של  הכשרות  מחלקת 
עמלה על הוצאת נהלים מסודרים ואחידים 
בדירוג של רמות שונות, בסיסית, מהודרת, 
לחומרה. אני מקווה שהנהלים הללו ייכנסו 

לתוקף בקרוב. 

מה הם האתגרים החדשים שיעמדו בפני 
של  חברון  בהר  כשרות  מחלקת  מנהל 

היום?
נדמה לי שעד כה הצלחנו ליצר בבתי העסק 
הוגנת  טובה  כשרות  רמת  המושגחים 

הם  האתגרים  המשך  טוב.  מענה  שנותנת 
חנויות גדולות – כמו מחסני השוק. כמו כן 
רק  הפעוטונים.  לתחום  להיכנס  צורך  יש 
השגחה  צריך  האוזן-בפעוטון  את  לסבר 
על סוגי הבשר שנכנס, על ירקות מבחינת 
חרקים והפרשת תורמות, הפרדה בין בשר 
ספקים,  מצד  מבחוץ  שמגיע  אוכל  וחלב, 
עניפה,  חקלאות  יש  בהר  ועובדים.  הורים 
גדול  תחום  זהו  מכוורות  יקבים  מטעים, 

מאוד שצריך תשומת לב מיוחדת.

שייכנס  למי  גדולה  בהצלחה  מאחל  אני 
בראש  ויעמוד  הזאת  הגדולה  למשימה 
מאחל  ואני  הזאת  החשובה  המחלקה 
חברון  הר  את  לפתח  שנצליח  לכולנו 
חיים  של  באתגרים  בהצלחה  ולעמוד 

יהודים בריאים ומלאים.

נכון שבהרבה מועצות דתיות 
יש ליקויים בנושא תשלום 
שכרו של המשגיח על ידי 

העסק המושגח, מה שאצלנו 
בהר חברון הקפדנו מתחילת 
הדרך שלא תהיה שום זיקה 

שכזו, אצלנו המשכורת 
משולמת על ידי המועצה 

הדתית.

הולי קקאו 
מפעל השוקולד במעלה חבר 

בהשגחת מחלקת כשרות 
הר חברון
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פרוייקט שדרוג מערכות החימום במקוואות לקראת סיום
בחודשים האחרונים אנחנו עוברים ברוב המקוואות מחימום בסולר 

למשאבות חום. המעבר למשאבות חום יצמצם את זיהום האוויר 
ויחסוך בעלויות החימום.

בקרוב מערכת גביה באמצעות כרטיסי אשראי במקוואות 
על מנת להקל על הטובלות והטובלים, נתקין בקרוב מערכת 

לתשלום עצמאי במקוואות. נתחיל בפיילוט במקווה עתניאל ולאחר 
הפקת לקחים נתקין במקוואות נוספים. הטובלים יכולים לשלם 

בכרטיס אשראי וקבלה תשלח באופן אוטומטי למייל שלהם. 

אנו ממשיכים בפיתוח בית העלמין בסוסיא. השנה בנינו שירותים 
מונגשים. 

אנו בעיצומו של פרויקט ארוך ומפרך של קבלת רישוי עסקים לכל 
המקוואות במטרה להעלות ברמה נוספת את כל המקוואות בהר. 

תגובות נלהבות לנוסח הקפות, שערכו גבאי אדורה והופץ על ידי 
המועצה הדתית לכבוד שמחת תורה.

המשרד לשירותי דת אינו מתקצב שיפוץ מקוואות גברים, אך בעמל 
רב גייסנו תקציב מיוחד ממקורות אחרים איתם שיפצנו מספר 

מקוואות. 
 

יוזמים שירות!מועצה דתית הר חברון 
רישוי עסקים - מקוואותחושבים ירוק 

נוסח הקפות משולב אדורה

תקציב מיוחד לשיפוץ מקווה גברים

בקרוב - מערכת גביה ממוחשבת

בית עלמין סוסיא
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עירוב סוסיא - מצפה יאיר

לאחר שמחבלים פגעו בעירוב בין סוסיא למצפה יאיר אנחנו 
מחדשים אותו על מנת לשמור על רצף בין היישובים. 

עוד יוזמה של המועצה הדתית קורמת עור וגידים. בית הדין 
לממונות הר חברון החל לפעול וכבר דן בפועל בתביעות שהועלו 

בפניו. בבית הדין יושבים הדיינים הרב אמוץ כהן, ראש כולל 
הדיינות בית חג"י, הרב אברהם יצחק שורץ, ר"מ בישיבת ניר קרית 
ארבע, והרב אביעד תפוחי, ראש כולל הדיינות בשדרות. דייני בית 

הדין הינם פרי גידולו של כולל הדיינות אשר בהר חברון, בבית חג"י. 
בית הדין מקפיד על סדרי דין שקופים וזריזים, על מנת להוציא 
לאור את היושר והטוב בצורה מכובדת. בית הדין יושב באולם 

המליאה במיתרים, ומלווה בוועדה ציבורית, אשר חברים בה הרב 
אוהב ציון, יוחאי דמרי וגלעד מתאנה.

 להגשת תביעה ניתן לפנות למנהל בית הדין:
Bdharhevron@gmail.com | 054-4375963 הרב מנחם וייס

בהשתלמות מקצועית ויסודית שקיימנו לבלניות מההר ומהסביבה 
למדו ורעננו הבלניות את ידיעותיהן ההלכתיות וכישוריהן הבן 

אישיים.

אנו מלאי תודה והערכה לרב אליעזר רבינוביץ על שנים רבות של 
רישום נישואין בהר בהתנדבות מלאה. אנו מקיימים סקר בקרב 
מדגם נרשמים לנישואין בהר. עם סיום הסקר ולימוד מסקנותיו 

נכין תוכנית לשיפור נוסף של השירות. 

 

גם השנה סייענו לבתי הכנסת בהר, הפעם בדגש על פרויקטים 
בהשתתפות 50%. המטרה הינה לעודד את הקהילות לגייס תרומות 

ובכך להכפיל את תמיכת המועצה הדתית.

אנו מעודדים את ‘ועדות בית הכנסת' ביישובים להזדרז בתכנון 
ובייזום בניית בתי כנסת. לשמחתנו, ביישובים תלם, אדורה, כרמל 

ועוד ליווינו בהצלחה את תהליך בינוי בית הכנסת עד השלמתו 
ואנחנו מסייעים ליישובים נוספים בייעוץ להרחבה ובניה של בתי 

כנסת חדשים.

השתלמות מקצועית בלניות

בית דין לממונות הר חברון

רישום נישואין

מתכננים בתי כנסת

סיוע בתקציבי בית כנסת
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חג הפסח הבא עלינו לטובה יהיה מלא אור 
ושמחה. יש לדעת כי התורה  החמירה מאד 
באיסור חמץ בפסח. החמץ  נאסר באכילה 
את  לקיים  האדם  על  נאסר  וכן  ובהנאה, 
מי שלא  ימות הפסח.  בכל  החמץ ברשותו 
מרשותו  החמץ  את  מסלק   לא  או  מבער  
‘אך   – קודם הפסח, מבטל מצות עשה של 
מבתיכם'  שאור  תשביתו  הראשון  ביום 
)שמות יב, טו(. ועובר על איסור לא תעשה 
לך  יראה  ולא  חמץ  לך  יראה  ‘ולא    - של 

שאור בכל גבולך' )שם י"ג, ז(  

וכן עובר על איסור לא תעשה של - “שאור 
לא ימצא בבתכם" )שם י"ב, י"ט(. 

חיטה,  דגן   מיני  מחמשת  אחד   = חמץ 
 - וכוסמין  שועל   שיבולת  שיפון,  שעורה, 
שבאים כגרגירים או כקמח, במגע עם מים, 
קודם   דקות,  עשרה  שמונה  שם  ושוהים 

אפייתם.

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

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

מעורב חמץ.

סימון  עליו  שאין  מוצר  כל  הלב:  לתשומת 
‘כשר לפסח תשע"ז', יש לחוש שמא מעורב 

בו מרכיב של חמץ.

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

שעבר עליו הפסח(, ינהג בהם כדלהלן: 

/ במקום  הנ"ל  המוצרים  כל  את  ירכז  א. 
יסומנו כמקומות  מקומות מסוימים, אשר 

שיש בהם חמץ.

חמץ  למכירת  הרשאה  שטר  על  יחתום  ב. 
אצל אחד מרבני האזור, ובזאת ימנה אותו 
חמץ  ותערובת  החמץ  למכירת  כשלוחו 

שברשותו, לגוי.

יום  עד  ניתן למכור עקרונית  ג. את החמץ 
אצל  בערב,   )9/4/2017( בניסן  י"ג  ראשון 
מומלץ  הכנסת.  בית  גבאי  או  הישוב  רב 
הטיפול  ולהקדים  לגבאי  או  לרב  לפנות 

בנושא זה.

דרך המועצה הדתית ניתן למכור חמץ  עד 
יום רביעי  ט' ניסן  )5/4/2017(

קניית מוצרים לפסח
יש לקנות אך ורק מוצרים שעליהם חותמת 
של רבנות מוסמכת ומוכרת, וכן שיהיה כתוב 
הכיתוב  ככלל,  תשע"ז.  לפסח  כשר  עליהם 
של  המקורית  מהאריזה  חלק  להיות  צריך 
השיווק  ברשתות  במדבקה.  ולא  המוצר, 
ישנם מוצרים רבים הכשרים לפסח, שדומים 
מאד למוצרי חמץ גמור, כגון: ופלים, עוגיות 
לוקחים  שלא  לב  לשים  יש  לכן,  ועוגות. 

בטעות מוצר שהוא חמץ גמור.

ימים  מספר  לבדוק  יש   - לתינוקות  אוכל 
לפני הפסח אם המוצר המסוים שהתינוק 
לאו.  אם  לפסח  כשרות  עליו  יש  אוכל, 
במידה ואין, יש לבדוק תחליפים ולהתייעץ 

עם רב מורה הלכה. 

לתרופה  שנזקק  מי   - בפסח  תרופות 
הנלקחת בפה כגון: גלולה, כמוסה, סירופ, 
לפסח.  הכשרה  תרופה  לקחת  יקפיד 
דווקא  לקחת  מורה  שהרופא  במקרה 
שאלת  לשאול  יש  חמץ,  בה  שיש  תרופה 
לפסח  הכשרות  התרופות  רשימת  רב. 

מפורסמת על ידי קופ"ח לאומית וכללית.

אוכל לבע"ח - מכיוון שחמץ בפסח אסור 
בעלי  שגם  להקפיד  יש  ובהנאה,  באכילה 
חיים, יקבלו בפסח אוכל שאין בו חמץ או 
תערובת חמץ. יש להחליף את מיני הדגנים 
שבוע  זאת  לעשות  ורצוי  קטניות,  במיני 

לפני פסח.

בדיקת חמץ
י"ג  ראשון   ביום  בברכה,   חמץ  בדיקת   .1
שני   ליום  אור  בערב,   )09/04/2017( ניסן 

י"ד  בניסן.      

מלך  אלוקינו  ה'  אתה  ‘ברוך  נוסח הברכה: 
על  וציונו  במצוותיו  קידשנו  אשר  העולם, 

ביעור חמץ'.

בהם  המקומות  בכל  היטב  לבדוק  יש 
בחמץ  ולהשתמש  חמץ  להכניס  נוהגים 

במשך השנה.

החמץ  את  מבטלים  הבדיקה,  לאחר 
ואומרים: כל חמירא וחמיעה )שאור וחמץ( 
דלא  ברשותי(  )שישנו  ברשותי  דאיכא 
חמתיה )שלא מצאתיו( ודלא חזיתיה )ושלא 
ולהוי  ליבטל  ליה,  ידענא  ודלא  ראיתיו( 
הפקר  ויהא  )יבטל  דארעא  כעפרא  הפקר 

כעפר הארץ(.

2. מי שיוצא מביתו לפני יום ראשון בלילה, 
נסיעתו,  שלפני  בלילה  חמץ  לבדוק  חייב 
לביתו  מחוץ  לשהות  בכוונתו  אם  ואפילו 
יום  לפני  כשבודק  הפסח.  ימי  כל  במשך 
כך  ואחר  ברכה,  בלי  בודק  בלילה,  ראשון 

מבטל את החמץ.

3. הבדיקה נעשית לאור הנר, ולא רק בבית 
בבית  במכונית,  במפעל,  במשרד,  גם  אלא 
הכנסת ובשאר מקומות, שנוהגים להכניס 

שם חמץ במשך השנה.

אכילת חמץ
אכילת חמץ - מותרת ביום שני י"ד בניסן  

,)10/4/2017(
לאשכנזים - עד שעה 10:01 בבוקר.  

לספרדים - עד שעה  09:44 בבקר.

ביעור חמץ – מבערים ושורפים את החמץ 
ביום שני י"ד בניסן  )10/4/2017(, 

אשכנזים - עד שעה  11:21 בבוקר.   
ספרדים – עד שעה  10:57 בבוקר.

החמץ  את  מבטלים  החמץ  שריפת  אחרי 
פעם נוספת לפי הנוסח המופיע בהגדות. 

הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ 
רב הישוב בית חג“י ורב אחראי לרישום נישואין בהר חברון

הלכות לפסח תשע“ז
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הרב משה אליעזר הלוי רבינוביץ 
רב הישוב בית חג“י ורב אחראי לרישום נישואין בהר חברון

תענית בכורות – הבכורים מתענים בערב פסח, 
יום שני י"ד בניסן, בין בכור מאב בין בכור מאם. 
)אחרי  מסכת  בסיום  להשתתף  נוהגים  רבים 

התפילה בבוקר(, ובזה נפטרים מן התענית.

הגעלת כלים והכשרתם
כלי שרוצים להכשירו לפסח, יש לנקותו היטב 
קודם  שעות   24 במשך  בו  להשתמש  ואין 

ההכשרה.

הם  כלים  בהכשרת  ההלכות  שפרטי  כיון 
דברים,  ובעוד  הכלי  בסוג  ותלויים  מרובים 
להתייחס  שיוכל  רב,  שאלת  בזה  לשאול  רצוי 
מתבצעת  כלים  הגעלת  מקרה.  לכל  ספציפית 
עצמאית בישובים, כל ישוב מפרסם לעצמו את 

לוח הזמנים.

בליל  המצווה  חובת  ידי  בה  שיוצאים  מצה 
הסדר, אין לאוכלה ביום שני - י"ד בניסן.

 12:40 בשעה  בניסן  י"ד   - ב  היום,  חצות  אחר 
אין לעשות מלאכה.  לכן, הרוצה להסתפר או 

לתפור בגדים, יעשה זאת קודם חצות היום.

הכנות לליל הסדר
מלבד  פסח,  ערב  שני   ביום   - הסדר  קערת 
הדברים  את  להכין  יש  לחג,  המאכלים  הכנת 

הנצרכים לקערת הפסח:

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(

ירק  כל  לקחת  אפשר  כרפס  בתור   - כרפס 
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 
ולנקותה מתולעים.  הנוהג  אותה היטב באור 
לקחת חזרת למרור, יפורר וישמור את החזרת 

המפוררת בכלי סגור.   

לכוון את שעון השבת  לזכור  יש   - שעון שבת 
לשעה מאוחרת, בהתחשב בזמן סיום הסדר.

נאים  בכלים  יום  מבעוד  השולחן  את  עורכים 
להתחיל  יהיה  שניתן  מנת  על  ומכובדים, 
בעריכת הסדר, מיד כשחוזרים מבית הכנסת. 

שתי  לברך  יש   18:43 בשעה   - נרות  הדלקת 
ברכות: 

ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו 
במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב

שהחיינו  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  ברוך 
וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 

ליל הסדר

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

לשתות ארבע כוסות יין –  בהסיבה לצד שמאל, 
ובפרק זמן של עד 4 דקות ובדיעבד עד 9 דקות.

מי שקשה לו לשתות יין, ישתה מיץ ענבים. 
סמ"ק   86 של  שיעור  להכיל  צריכה  כוס  כל 

)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.
שמאל,  לצד  בהסיבה  נעשית  המצה  אכילת 
ובפרק זמן של עד 4 דקות ובדיעבד עד 9 דקות.

לפחות כזית שמורה - למצות אכילת מצה, 
כזית מצה שמורה - בכורך,  

כזית מצה שמורה - לאפיקומן.  
קודם  לכתחילה  לאכול  יש  האפיקומן  את 

חצות הלילה, עד שעה  24:40.

מרור - יש לאכול כזית מרור )לא בהסיבה(.

הגדה - לקרוא את ההגדה בפיו עם עורך הסדר 
ולספר ביציאת מצרים.

מעם  נשתכחו  במצרים  כי  יראה,  “המתבונן 
ישראל גופי תורה שהיו גוי מקרב גוי, הללו עובדי 
ע"ז והללו עובדי ע"ז... אמנם הסייגים והגדרים 
הרבתה  לכן  ולשונם...  שמם  שינו  שלא  שמרו 
התורה בסייגים לגבי פסח וחמץ בבל יראה ובל 
ימצא, שעל פי הגדרים והסייגים נגאלו. ולהורות 
בקר',  עד  ביתו  מפתח  איש  תצאו  ש'לא  נתן 
בסייגים  לאומתו  ומקושר  נגדר  יהא  אדם  שכל 
ויאבדו  האומות  בין  יתערבו  שלא  ובגדרים... 

קיומם" )משך חכמה שמות יב, כב(.

פסח כשר ושמח לנו ולכל בית ישראל!

דירות
3 חדרים 
ייחודיות 
להשקעה
בכרמי גת

1-700-500-555
w w w . b e m u n a . c o . i l
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תכ סדנא בנושא תקשורת בין אישית

ניהול שיחה בין אישית, הקשבה, ליווי, גבולות.

לגעת בחיים
מיניות בריאה בקהילה. חינוך והתמודדות.

סדנא בנושא תפקיד הרב בשעת חירום ומשבר
תפקוד הרב בעת מצבי חירום כלליים ופרטיים ובעת משברים קהילתיים ומשפחתיים.

סדנא בנושא ניהול קונפליקטים
קונפליקטים בתוך בית הכנסת/ ישוב, קונפליקטים קהילתיים, 

עדות שונות, רמה דתית שונה ודעות שונות

סדנא בנושא בעיות נפשיות
ידע בסיסי בהבנת בעיות נפשיות ומחלות נפש הרלוונטיים לרב קהילה.

סדנא בנושא נוער בסיכון – תפקיד הרב
טיפול בתחומים סמים, אלכוהול, אלימות, סמארטפונים.

כג' ניסן 19.4.17 | דן נבו

<<<

ל' ניסן 26.4.17 | מפגש נשים עם שולמית בן שעיה

ז' אייר 3.5.17 | הרב עזריאל אריאל

יד' אייר 10.5.17 | שלומי פרקוש

כא' אייר 17.5.17 | הרב ערן מרגלית

כט' אייר 25.5.17 | אלישע אזר

ימי העיון יתקיימו מיד לאחר חג הפסח מידי שבוע בימי רביעי בין השעות 17:30-21:00, 
שימו לב בעקבות יום ירושלים המפגש האחרון יתקיים ביום חמישי.

על מיקום כל מפגש תתקבל הודעה.
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“בקיץ הזה תלבשי לבן..."
היה לי חלום לקיים קורס להכשרת מדריכות 
כלה בהר חברון. קורס שמשלב תכני הלכה, 

בריאות האישה, זוגיות ותקשורת ברמות 
התוכן הגבוהות ביותר. 

כשסיפרתי על הרעיון למנהלת מחלקת 
תרבות וקהילה במתנ"ס הר חברון, היא 

פעלה ביעילות ובמסירות, בשיתוף פעולה עם 
המועצה הדתית, כדי לממש את החזון לכדי 

מציאות.

כטבען של יוזמות חדשות ומורכבות, גם 
קורס זה חווה אתגרי הקמה. כשהיוזמה 

הגיעה לפתחם של גלעד מתאנה, יו"ר 
המועצה הדתית, וראובן טל מזכיר המועצה 
הדתית, ניכר היה שהנושא חשוב להם והם 

סייעו בשלבים המכריעים. ב"ה הקורס 
נפתח, ומשתתפות בו נשים נפלאות מהר 

חברון, אשר נהנות מחוויית לימוד מעמיקה 
ומשמעותית, אשר בעז"ה, )לאחר המבחן 

המסכם( תהיינה מדריכות כלה עם ההכשרה 
הטובה ביותר.

תודה ליעל חמאווי, לראובן טל ומר גלעד 
מתאנה, שבזכותם – ובזכות המשתתפות, 

 בקיץ הזה תלבשי לבן, כי מדריכת כלות
כבר יש...

מועצה דתית הר חברון
יו"ר: גלעד מתאנה | מזכיר: ראובן טל

דרכי התקשרות:
bibik@hrhevron.co.il :דוא"ל הנהלת חשבונות | mdatit@hrhevron.co.il :טלפון: 02-9969144/5 | פקס: 08-6510076 | דוא"ל

שעות פעילות המשרד: ימים א'-ה' בין השעות: 8:30-15:30
לפרטים נוספים על שירותי המועצה הדתית חפשו בגוגל: מועצה דתית הר חברון. ניתן לפנות לראובן: 052-8990324 | לגלעד: 052-8990269
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נורית רוקח, סוסיא
יועצת הלכה, מדריכת כלות ומנהלת הקורס
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אביגיל

שיר בן חיים
נייד: 054-7681207

מעלה חבר

אורנה בורדמן
נייד: 052-8993264
בית: 02-9965079

מקווה: 052-4334729

בית יתיר

חנה אופק
נייד: 052-8903718
בית: 02-9963125

מקווה: 052-4371633

עומרים

מזל מזוז
נייד: 052-2640905
בית: 08-6510016

אדורה

אילנה ברקוביץ
נייד: 052-8119770
בית: 08-6811892

מקווה: 052-4371833

נגוהות

יהודית בן דוד
נייד: 052-6699154
בית: 02-9966222

מקווה: 02-9960232

כרמל

רבקה שטרן
נייד: 052-8903551
בית: 02-9963105

מקווה: 02-9964963

עתניאל

חנה דהן
נייד: 050-7560841
בית: 02-9963661

אשכולות

רויטל זכות
נייד: 057-8030233
בית: 08-6237561

מקווה: 052-4334731

סוסיא

מרגלית מלכה
נייד: 050-3003101
בית: 02-9963495

מקווה: 02-9964356

ליבנה

פנינה נחמני
נייד: 050-2126661
בית: 08-9953738

שמעה

ציונה ירון
נייד: 052-8590898
בית: 02-9963746

מקווה: 052-4334731

בית חג"י

שלומית אוחנה
נייד: 054-6718307 

בית: 02-9963582
מקווה: 052-4334218

סנסנה

חדוה ביתן
נייד: 050-3720013 

בית: 08-6513204
מקווה: 052-4669318

מעון

רבקה אלקיים
נייד: 052-8903607 

בית: 02-9962605
מקווה: 052-4334732

תלם

ציפי צרפתי-בן קטיעי
נייד: 050-7189666
בית: 08-6885846

מקווה: 052-4334216

רשימת מקוואות ובלניות
הר חברון
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בשנה שעברה, לצערנו, נשרף כליל בית הכנסת ביישוב לבנה. 
המועצה הדתית, המועצה האזורית וחברת הביטוח יקב חברו יחד לחידוש בית הכנסת והרי לפניכם התוצאה.

מי מכיר?
זהו את בית הכנסת!




