
ערב פסח התשפ"ג

 

שטר הרשאה למכירת חמץ פסח תשפ"ג
אנחנו, הח"מ, נותנים כוח הרשאה לכבוד הרב אפרים זלמנוביץ שליט"א, רבה הראשי של מזכרת בתיה או לכל שליח

מורשה מטעמו לעשות עם כל החמץ שלנו כולל זה הבלוע בכלים, והמקומות עליהם מונחים כלי חמץ ומצרכים של

חמץ, כאדם העושה בתוך שלו ממש. כלומר, כל אחד מן החתומים מטה נותן לכבוד הרב אפרים זלמנוביץ ולשלוחיו

את החמץ המצוי ברשותו; כל מיני חמץ המצויים ברשותו; חמץ הנעשה מחמשת מיני דגן, חמץ הבלוע בתערובת חמץ,

חמץ נוקשה, אם באוכל אם במשקה. הן הראוי למאכל אדם והן הראוי למאכל בהמה. גם מיני תרופות המכילים חמץ

או אפילו ריח שיש בו משהו חמץ. הרשות נתונה בזאת למוכרם לאינו יהודי. 

בכלל, כל דבר חמץ או חשש חמץ או חשש שיבואו לידי חימוץ, המצוי ברשותנו או יבוא לרשותנו, לאחר תחילת זמן

איסור "בל יראה" וזמן איסור "בל ימצא". הן חמץ המצוי בבתים או בחצרות או במקומות שהשכרנו אותם או בכל מקום

אחר שאנחנו משתמשים. כן הדין עם כל מה שקבלנו כפיקדון או שהגיע לידינו מכל מסיבה אחרת. אנחנו נותנים בזה

רשות לכבוד הרב אפרים זלמנוביץ ושלוחיו לעשות בהם כטוב בעיניהם. ידם תהא כידינו. פיהם כפינו. עשייתם

כעשייתנו. אנו גם מתחייבים למסור לכבוד הרב או לשלוחיו את המפתחות של המקומות עם דברי החמץ מתי שיבקשו.

כל זה קיבלנו הח"מ על עצמנו בקנין גמור ושלם אגב סודר כמדכלמ"ב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי. מרצון

חופשי, ללא שום אונס, בביטול מודעות עד סוף כל המודעות ובפיסול עדי המודעה, כדרך שמבטלים בגיטי נשים. שטר

הרשאה זה לא יגרע כוחו בשום אופן וגריעותא שבעולם. תוקפו יהא כתוקף כל שטרי ההרשאה העשויים כתיקון חז"ל.

אנחנו נותנים לכבוד הרב אפרים זלמנוביץ או לשלוחיו רשות ויפוי כוח לכתוב ולחתום בכל תוקף ועוז ובכל לשון על

מנת לקיים דבריהם ולא יחסר אף קוצו של יוד.
 

ירחא דניסן תשפ"ג ביום הארבעה עשר בו פה מזכרת בתיה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חובה לקבל את הייפוי כח ב-קנין אגב סודר!

נא להעביר ללשכת רב העיר עד יום שני קודם הפסח י"ב ניסן תשפ"ג (3.4.2023)

חתימה כתובת שם

נאם

נאם

נאם

נאם

נאם

נאם



הגעלת כלים התשפ"ג
 ברחבת בתי הכנסת - גן יואב

יום שני יב' בניסן (3.4) - 16:00-19:00 
יום שלישי יג' בניסן (4.4) - 12:00-15:00

• יש להביא את הכלים נקיים וידיות מפורקות
• אין להשתמש בכלים 24 שעות קודם ההגעלה

• לא יוגעלו כלי פלסטיק, חרסינה, זכוכית ועץ
• כלים חדשים אינם צריכים הגעלה אלא טבילה

 

 מועצה דתית מזכרת בתיה 
שמחה לעדכן על הרחבת זמני



הנחיות לערב פסח ה'תשפ"ג
מאת הרב אפרים זלמנוביץ 

 
שבת הגדול 

לומדים הלכות הפסח כדי לקיים את חג הפסח כהלכתו.
מכירת חמץ

ניתן לקבל טפסי הרשאה למכירת החמץ במשרדי המועצה הדתית ברחוב
היסמין 1 תוך תיאום טלפוני 08-9351178. 

אחרי החתימה וקבלת הקנין יש להעביר את הטפסים לבית הרב אפרים
זלמנוביץ תוך תיאום טלפוני לפלאפון של הרב אפרים זלמנוביץ הרשום לעיל עד

יום ראשון י"א בניסן 2.4.2023
בדיעבד ניתן גם לשלוח אל הרב את ההרשאה למכירת החמץ בווטסאפ או

במייל תוך ציון שם פרטי ומשפחה וכתובת פלאפון ומייל. 
כלים חדשים

בטופס ההרשאה קיים ייפוי כוח לרב למכור את החמץ שברשותו לגוי. הרב
מקפיד למכור לגוי את החמץ נטו ללא הכלים וכך ניתן לפטור את הכלים

מטבילה. 
הגעלת כלים

תתקיים בגן יואב ליד בתי הכנסת בשדרות אליהו בימים: ראשון י"א בניסן
2.4.2023 בין השעות 16:00-19:00 

שני י"ב בניסן 3.4.2023 בין השעות 12:00-15:00
לפני הגעלת הכלים והכשרתם לפסח יש לנקותם היטב היטב ולהותירם מיום

שישי 31.3.2023 ללא שימוש לפחות 24 שעות קודם ההכשה.
בדיקת חמץ

תתבצע בלילה מיד אחרי תפילת ערבית ביום שלישי י"ג ניסן תשפ"ג 4.4.2023
ניתן לבצע גם בעזרת פנס. 

לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו
במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ"

אחרי הבדיקה אומר:
כל חמץ ושאור שברשותי שלא ראיתיו ולא ביערתיו ייבטל ויהיה כעפר הארץ 
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פדיון תענית בכורות וסיום מסכת
 בערב פסח יום רביעי י"ד ניסן תשפ"ג 5.4.2023 הרב יסיים מסכת אחרי

תפילת שחרית (בשעה 6.00 בבוקר) בבית הכנסת הגדול מזכרת בתיה. בכורים
מוזמנים לבוא וללמוד ולסיים את המסכת ויהיו פטורים מתענית צום בכורים. 

סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח
יום רביעי י"ד ניסן תשפ"ג 5.4.23 עד השעה 10.06 בבוקר. 

סוף זמן ביעור חמץ בערב פסח 
יום רביעי י"ד ניסן תשפ"ג 5.4.23 עד השעה 11.24 בבוקר. 

חלופה לשריפת חמץ
מי שאין לו מקום לשרוף בו את החמץ יפגום אותו בעזרת חומרי ניקוי באופן

שלא יהיה ראוי למאכל ויארוז אותו במארז אטום ויסגור ויוציאו מרשותו וישליכנו
לפח וכך יקיים את הצו של "בל יראה ובל יימצא חמץ בגבולו", ויאמר: "כל חמץ

ושאור שיש ברשותי שלא ראיתיו ולא ביערתיו יבטל ויהיה כעפר הארץ". 
מצה בערב פסח 

מסוף אכילת חמץ בערב פסח ועד ליל הסדר אין אוכלים חמץ ואין אוכלים
מצה.

ושמחת בחגיך 
זו מצווה מן התורה. 

גם השנה נקיים את שמחת החג במצוות אכילת מצה ואמירת ההגדה. בליל
הסדר נתפלל שאליהו הנביא יבוא ויבשר לנו בשורות טובות: עם ישראל חי. 
השסע שנפער בחברה הישראלית יצטמצם. הקואליציה והאופוזיציה יגיעו

לעמק השווה ויאחדו את הניצים. 
איש לרעהו כבני חורין יאמר חזק, למען אחדות ישראל ונזכה שהשלום

והשלמות ישרור בינינו ובין עצמנו אזרחי מדינת ישראל ואף בינינו ובין שכנינו
ערביי ארץ ישראל.
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מתכון לחרוסת

 לרסק יחד 12 תמרים מגולענים, 1 תפוח, 
⅓ כוס יין '  כוס אגוזים ושקדים, כף סילאן

חזרת 
שורש חזרת 

טחון

זרוע  
כנף עוף צלויה

חרוסת
זכר לטיט

מי מלח 
 היחס הוא 

⅓ מלח ⅔ מים

מרור 
עלי חסה

 
ביצה מבושלת 
(יש שצולים אותה

אחרי הבישול)

מצות 
מניח על קערה 

שלוש מצות כנגד 
כהן, לוי, ישראל

כרפס
 גבעול 

עלה סלרי

כרפס 
 רבע תפוח אדמה
 מבושל לכל סועד

 או ירק אחר 
(19 גרם)
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קדש
מוזגים

 ,כוס ראשונה  
מקדשים ושותים

ורחץ
 נוטלים ידיים
בלי ברכה
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כרפס
מברכים בורא
פרי האדמה

יחץ
 בוצעים את המצה
 האמצעית לשתיים 
 ומחביאים את החלק
הגדול לאפיקומן

מגיד
רחצה
 נוטלים ידיים
עם ברכה

מרור
נוטלים עלה חסה טובלים 

בחרוסת ומברכים 
"על אכילת מרור"

 

כורך
נוטלים שתי חתיכות

מהמצה התחתונה כורכים
ביניהן עלה חסה וחזרת
ואומרים "זכר למקדש

כהלל...."

שולחן עורך
סעודת חג. נוהגים 

להתחיל באכילת ביצה 
טבולה במי מלח

 
 

מוציא מצה
 "מברך "המוציא לחם
"ו"על אכילת מצה

צפון
 אחרי הסעודה
מוציאים את

האפיקומן ואוכלים
ממנו

ברך
מוזגים כוס שלישית

ומברכים ברכת המזון. אח"כ
מברכים על היין ושותים.
מוזגים כוס רביעית ואת 
כוס אליהו הנביא אומרים

"שפוך חמתך..."
 

מגלים את המצות, מגביהים את הקערה 
ואומרים "הא לחמא עניא..."

מוזגים כוס שנייה (לא שותים) ומתחילים
בסיפור יציאת מצרים, "מה נשתנה...."

אחרי המזמור "בצאת ישראל ממצרים" 
מכסים את המצות, מגביהים את הכוס 
ואומרים "ברוך אתה ה'..... גאל ישראל".

מברכים "..... בורא פרי הגפן"  
ושותים כוס שנייה מתוך הסבה

הלל
אומרים את ההלל עד  
"....ה' מהולל בתשבחות"
מברכים על היין , שותים
בהסבה על צד שמאל

     .ומברכים ברכה אחרונה
.     

נרצה
 חסל סידור פסח,
לשנה הבאה עם כל
המשפחה בירושלים,

שירים ופיוטים.
 


