זמני מכירת חמץ בבתי כנסת:
בית הכנסת
בית הכנסת המרכזי
לכו נרננה  -קרליבך
בית הכנסת משכן שלמה ויוסף
לכו נרננה -קרליבך
בית המדרש הקהילתי
בית הכנסת בית  -אל

זמן
בין מנחה לערבית
 20:00-22:00ישיבת בין הזמנים
אחרי שחרית
20:00-22:00 07:30-0900
07:30-09:00
אחרי מנחה

תאריך
יום ראשון ט' בניסן

בית הכנסת היכל רחמים
בית כנסת אהבת אחים
בית המדרש הקהילתי
בית הכנסת שבת–אחים
בית כנסת היכל רחמים
בית המדרש הקהילתי

07:30-08:30
בין מנחה לערבית
20:00-22:30
אחרי מנחה
07:30-08:30
20:00-22:30

יום שישי י"ד בניסן

בית הכנסת אהבה ואחווה

אחרי שחרית

יום שישי י"ד בניסן

משכן יוסף ושלמה

אחרי שחרית

יום שני י' בניסן
יום שלישי י"א בניסן
יום רביעי י"ב בניסן
יום חמישי י"ג בניסן

זמני מכירת חמץ במועצה הדתית – הרב אלעזר אלבז
יום ראשון ט' ניסן
יום שני י' ניסן
יום שלישי י"א ניסן
יום רביעי י"ב ניסן
יום חמישי י"ג ניסן

10:00-12:30
10:00-12:30
10:00-12:30
10:00-18:45
10:00-18:45

17:15-18:15
17:15-18:15

20:15-22:00
20:15-22:00
20:15-22:00
20:15-22:00
20:15-22:00

הגעלת כלים  -ההגעלה ללא תשלום )הנחיות להגעלת כלים מעבר לדף(

יום רביעי י"ב בניסן  17.4.19בין השעות 12:00-18:00
יום חמישי י"ג ניסן  18.4.19בין השעות 12:00-18:00
* בחניה של המועצה הדתית רח' רמב"ם - 34לא תתאפשר כניסת רכבים למגרש.
* ברח' הנשיא פינת הזיתים – )בחצר(

שריפת חמץ) :נא לשרוף את החמץ רק במקומות הבאים(
בתאריך י"ד בניסן יום שישי  19.04.19תעמודנה חביות לשריפת החמץ במקומות הבאים:
 .1מגרש החניה של העירייה
 .2רמת אילן השקד בשטח מול בית מס' ) 10בסמוך לחניון הציבורי(
 .3מנחם בגין ליד בית מס' 1
 .4מנחם בגין  27בתוך השטח הצפוני המגודר
 .5דרך המלך מול בית מס'  1בשטח הפנוי.
 .6הזיתים מול הנשיא מס' ) 19פרדס רוזנבלום(
 .7עוזי חיטמן בסמוך לבית יוסי.

מקווה לכלים
מקווה הכלים פתוח כל יום עד  18:30אחה"צ) .נא להקפיד לזרוק את האריזות לפח(
סוף זמן אכילת חמץ יום שישי י"ד ניסן 10:29
סוף זמן שריפת החמץ וביטולו -יום שישי י"ד ניסן בשעה 11:35
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה-בשעה ) 12:40חצות(
תזכורת :יש לעשות עירוב תבשלין בערב חג שביעי של פסח

בברכת פסח כשר ושמח!

ישיבת בין הזמנים  -גבעת שמואל
שנה שש עשרה  -תשע"ט
לעילוי נשמת הרב נפתלי הרץ נס זצ"ל
אנו שמחים להזמין את הציבור לישיבת "בין הזמנים'' שתתקיים בע''ה בין התאריכים
ט' – י"א ניסן תשע''ט ) 16/4 – 14/4למניינם( בביכנ"ס ''לכו נרננה'' )קרליבך( במבנה החדש
)קומת קרקע( ברח' לנדאו ) 2המשך רח' ביאליק פינת רח' מנחם בגין ,צמוד לקניון( גבעת שמואל
השעה

יום ראשון
ט' ניסן 14/4 -

יום שני
י' ניסן 15/4 -

יום שלישי
י"א ניסן 16/4 -

19:30

הרב יוסף צ .רימון

הרב מיכאל אדרעי

הרב זאב וייטמן

רב כפר מימון

רב "תנובה" ואלון שבות

רה"י ב"מרכז האקדמי לב"

רב אלון שבות דרום
ראש "סולמות"
להביא  3טושים מדגישים

20:30

ור"מ בישיבת "הר עציון"

הרב יובל שרלו

הרב מאיר גולדוויכט

הרב חיים איידליס

ראש ישיבת ההסדר אמי"ת

מראשי "ישיבה יוניברסיטי"

רב ביהכ"נ "גבורות אברהם
)גורן(" ודיין בביה"ד של הרב שטרן

"אורות שאול" רעננה

בני ברק

21:30

הרב הרב יואל בן נון

הרב מנחם בורשטין

ישיבת הר עציון

ראש מכון "פוע"ה"

הרב אהרן פרידמן
ראש ישיבה "כרם ביבנה"

ורב בישיבת "מרכז הרב"

בין השיעורים תתקיים תפילת ערבית ויוגש כיבוד קל
השיעורים מיועדים לגברים ולנשים

הוראות להכשרת כלים לפסח
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אין להשתמש בכלים  24שעות לפני ההגעלה.
יש לנקות היטב את הכלים מכל חלודה ולכלוך הדבוק בהם ,וכן מהשומן השרוף
שבתחתית הכלי בעזרת מסיר שומנים וצמר פלדה וכדומה.
יש לנקות את הקפלים שבשולי הסירים והמחבתות ששם מצטבר לכלוך.
יש לפרק את ידיות הכלים ולנקותם היטב מכל לכלוך ושומן שבתוכם.
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 חדשה לפסח.
כלי הטעון הגעלה וטבילה ,יש להגעיל קודם טבילתו.

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.

