המועצה הדתית

גבעת-שמואל תשע"ג

זמני מכירת חמץ בבתי כנסת:

תאריך

בית הכנסת

זמן

יום א' -ו' ניסן
יום ב'  -ז' ניסן
יום ג' -ח' ניסן
יום ד' -ט' ניסן
יום ה'  -י' ניסן
יום ה' -י' ניסן
יום ו' -י"א ניסן

רמת אילן
המרכזי
היכל יהודה
קרליבך
קרליבך
היכל רחמים
המרכזי

יום ו' -י"א ניסן
יום ו' -י"א ניסן
יום א' -י"ג ניסן
יום ב' -י"ד ניסן
יום ה' -י' ניסן
יום ג' -ח' ניסן

קרליבך
משכן יוסף ושלמה
קרליבך
משכן שלמה ויוסף
שבת אחים
בית אל

בין מנחה וערבית
עד  0009בבוקר
בין מנחה וערבית
עד  0009בבוקר
עד  0009בבוקר
עד  0009בבוקר
עד  0099בבקר0099-09009 .
בבית הרב זינגר
עד  0009בבוקר
אחרי שחרית
עד  0009בבוקר
אחרי שחרית
אחרי מנחה
אחרי מנחה

זמני מכירת החמץ במועצ"ד:
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
מוצאי שבת
יום ראשון

ו' ניסן
ז' ניסן
ח' ניסן
ט' ניסן
י' ניסן
י"א ניסן
י"ב ניסן
י"ג ניסן

0099-00099
0099-00099
0099-00099 09099-00099
0099-00099 00099-00099
09099-00099 00099-00099
09099-00099
09099-00099
00099-00099

בבית הרב זינגר -רח' הרצל 41
כל השבוע בין השעות0
09099-00099
00099-00099
במוצש"ק ה' ניסן 00099-00099
במוצש"ק י"ב ניסן 00099-00099

הגעלת כלים (יופעלו שני מוקדים)
בתאריכים יום שישי י"א בניסן  00.0.00בין השעות 09099-00099
וביום ראשון י"ג ניסן  00.0.00בין השעות 00099-00099
* במגרש ע"י המועצה הדתית רמב"ם 00
* ברח' הנשיא פינת הזיתים – (בחצר)
ההגעלה ללא תשלום

מוקדים לשריפת החמץ:
נא להקפיד ולשרוף את החמץ אך ורק במוקדים עם שילוט המאפשר זאת)

בתאריך י"ד בניסן תשע"ג יום שני  01.0.00תעמודנה חביות לשרפת החמץ במוקדים הבאים0
 .0במגרש החניה של העירייה
 .0ברח' הנשיא -מול בית מס' 00
 .0ברח' מנחם בגין ( 0ליד האולפנה)
 .0במגרש ברח' מנחם בגין ליד בית  02לכיוון צפון
 .1ברח' דרך המלך -מול בית ( 10מול רח' לנדאו)
 .6בשכונת רמת אילן -בשדה ממול רח' קרן היסוד 00

מקווה לכלים

מקווה הכלים פתוח כל יום עד  02009אחה"צ.
*נא להקפיד לזרוק את האריזות לפח הנמצא ליד המקווה
זמנים החשובים לביעור חמץ ולאכילת האפיקומן (שעון חורף):
סוף זמן אכילת החמץ -ביום שני י"ד ניסן בשעה 3:49
סוף זמן שריפת החמץ וביטולו -ביום שני י"ד ניסן בשעה 09002
סוף זמן אכילת אפיקומן לכתחילה00002 -
בברכת פסח כשר ושמח!

