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  : להצלחת 

  . יצ"ו יעקב אברהם וחבצלת
  היקרים:  בניהםו

  .יצ"ושחר רוני ועידו   וילדיהםשגית עדי ו
  יצ"ו. וישי תמררות הדסה  וילדיהםשני אוהד ו

  : יקרותה הםובנותי

   .יצ"ו ואורי נועםרווה  וילדיהםניר ו מור
  "ויצ  אליה ויהלוילדיהם  דניאלהדר ו 

  יצ"ו אוריהתם בו הראל בנםלירון נבר וע
  

  ולע"נ:  

  סאלם, בת שרהסאלם, בן  שלמה
  .סאלם בת שמעהסאלם,  בן סאלם

  ת.נ.צ.ב.ה

  

  להצלחת 

    הי"ו חנה תבפלורה  ואשתו הי"ו ולדה בן ורדיוסף 

  וילדיהם: 

  הי"וישראל וחן ולד   הי"ו  ולד חיים  הי"וולד  אורית ויניר 
  הי"ו אוהד והודיה דוד  הי"ול ואודל ולדמיכא 

  הי"ו ועדיאל ולד 
  ולרפואת 

  הי"ו שלום סעד בן יוסף 

  "נ  יולע 

    ז"ל  יוסף בן חיאילד ו

   ז"ל שרה תבורדה 

  ז"ל   ולד בן יואל
  ז"ל  יוסףבן  זכריה יחיאלי  

  

    אימי מורתי של ה ולרפואתהלהצלחת

  מית בת מרים  לוש
  . לשלוחותיהם הכל יוצאי חלציחת להצלו

  יהי"ר
אריכות ימים ושנים    ,שתזכה לבריאות איתנה

ולנחת ושמחה מכל יוצאי  אושר ושמחה
  ,חלציה

  בה לטובה ולברכה. מלא ה' כל משאלות ליוי

  

 להצלחת כל משפחת צוברה לשלוחותיה.

  נ"י אברהם בן אליעזר  תי:ולרפוא

  ת"מ יחיאבת  אורה ולרפואת אמי היקרה

  ת"מ  אברהם בת  ציונהאחותי 

  ת"מ   אברהםבת   שרה אחותי
  

  ולעילוי נשמת 

  ז"ל  ניסיםבן  אברהם ימו"ר אב

  ז"ל אברהם  בן  מנשה ואחי

  ת.נ.צ.ב.ה 

  

   להצלחת
    יצ"ו םמשפחתבני וצברי ומרגלית  ציון

  :  רפואתלו
    ת"מיוסף   תבשרה 

  נ"י  ציון ןבוישראל 

אשתו  שאלתיאל בנה  ,: זהבהלחת משפחת דודלהצ
  וכל יוצאי חלציהם.  ,ירלי ש

  רחים ומוקיר רבנן    היקרידי לעילוי נשמת ידו

  ז"ל דוד  בן יהודהזכריה  ר'
  ומכיו הגדולים של הכולל מת

  ת.נ.צ.ב.ה

    :לרפואת
  , ממהחבן  יחיא, חממה בת שרה

  .ת"מ סולטנה בתאינס 

   :נ" לעי
  , ז"ל יחיא בןניסים  ,הי"ד יחיא בןדן 

  .ז"ל איזידור בן אמיל  ,"לז אינסבת רחל חיה 

   ה שלימה:לרפוא
  ת"ממרים  בתשושנה 

  .ת"מ סלמה שולמיתבת שושנה 
    ת"מ סלמה שולמיתבת  אתי
  .ת"מ סלמה שולמיתת ב הדס

  נ"י רחלבן  מתני

  

  לעי"נ

  ז"ל יחיא  בן משה אבי עט"ר

  ז"ל תותיבן  יהודה חמי

  ז"ל  שושנהבת   ה פרחהשמחחמותי 

  ז"ל מריםבן  שלום  דודי

  ת.נ.צ.ב.ה

  

  ולהצלחת לרפואת

   ,וכל יוצאי חלציה ת"מ ניסיםבת יעקב  רותי
  . ליבה לטובה ולברכהיה"ר שימלא ה' כל משאלות 

  בעלה לעילוי נשמת ו

  ז"ל  ניסים סלימןבן יוסף 
 

    להצלחת כל משפחת צוברה לשלוחותיה.

  ת"מ   יחיאבת  אורה לרפואת אמי היקרה 

  ת"מ  אברהםבת  ציונה אחותי 

  ת"מ  אברהםבת  שרהאחותי  

  נ"יאברהם   בןרפאל  אחי

  נ"י אברהם  בן אליעזר תי: ולרפוא 
  

  ולעילוי נשמת 
  ז"ל ניסיםבן  אברהם י"ר אב מו

  ז"לאברהם  בן  מנשה ואחי

  ת.נ.צ.ב.ה

  
  

  ה שלימהלרפוא
  הי"ואלי איתן  היקר ילדל

 בן רותם ויקיר

  

  י נשמת עילו ל
  ז"ל בקשי משלה 
  בן מונדן  
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  :הכנות לפסח
  לקראת החג: 

  .בביתו או ברשותו של יהודיחמץ הפסח אסור שיהיה  ימי א: בכל
  בצהרים. 22:11בשעה  - ערב פסח  - יד' ניסן  רביעימיום ב: איסור החמץ מתחיל 

  ('תשביתו').פסח. מץ מהבית לפני חג הלבדוק ולהוציא את החומצווה לנקות,  נוהגים ג: 
 אפילו חמץ גמור או (חשש תערובת חמץ),חמץ בהם  חשש שמעורב שימוצרים ש ניתן למכור לגוי ד:

  . כמו שיתבאר בהמשך, באמצעות הרבעושים זאת  .כמות גדולהכשמדובר ב
בבית. אותו ומותר להשאיר , כהלכה ה: אין איסור של 'בל יראה ובל ימצא' על חמץ שנמכר לגוי

  גור אותו במקום מיוחד כל החג.מכר לגוי ולסן את החמץ שנך לסמאבל צרי
    

 מכירת חמץ: 

 )חכ יופי(על הרשאה אצל הרב החג לפני  מים תוח .מתבצעת באמצעות הרבחמץ  תמכירא: 
  . לפני זמן האיסור בערב פסח רק בפועל תמתבצע לגוימכירה . החמץת מכירל
   .עד פסחשבבית את כל החמץ מלץ לצרוך ומ - שאפשרכ ,ץ לגוילמרות שאפשר למכור חמב: 

תערובת חשש  בהם שיש , בגלל מוצרים גם למי שלא משאיר חמץ בבית 'חמץמכור ל' מומלץ: ג
   ...)(בקרנות פנסיהחמץ, ומניות במפעלים שמייצרים חמץ. 

  ו.מנמלאכול  אזמהגוי, ואפשר  החמץשוב את  הקונהרב  יעי של פסחב: במוצאי שד
  

. מי לפסחאת החמץ סוגרים לפני ש עודמראש חודש ניסן כבר ההרשאה תום על אפשר לח חשוב:
 . כדאי לא לדחות את המכירה לרגע האחרון , ימנה שליח שיחתום בשמו.בעצמו חתוםשלא יכול ל

  

. לא נמכר לגוי, גם אם היה מכוסה ונעולש ודייהשל מחמץ  ליהנות אסור לאכול אואחרי פסח : חשוב
  לפני החג! אצל מי שלא מכר חמץחמץ אחרי החג  לקנות או לאכולאין 

  

 כללי: –מצרכים לפסח 

 .עוד לפני הקניות לחג –בבית ובחנויות  –פסח ל הכשריםמצרכים צריך להכשיר מקום לא: 

 י לקנות מוצרים ארוזים היטב.מץ, רצוב עם חבתפזורת עלולים להתער מוצרים ב: 
חותמת /מדבקה ).הזרקת דיו במדפסת אפשרי(זה על גבי הארי מודפס ותהיצריך לג: ההכשר לפסח 

  כדאי להקפיד במיוחד בפסח על הכשרים מהודרים.  להיות זיוף. העלול
  

 : שחייבים הכשר לפסחמוצרים 

ה נמס, אבקת מרק, אבקת נמס, ת פה וקפהתחליפי ק) !עם קמחכ "בד ליםו(ק ים,יולק פיצוחים : א
 חמירים גםיש מו(תחליפי בשר, דייסות,  שניצלים...) ,תנקניקיו ,(נקניקים פלאפל, אנשובי, בשר מעובד

  ). פירות יבשיםקטניות ואשכנזים לא אוכלים בפסח (הכשר לפסח.  חייבים עלולים להכיל חמץ ו בסודה)

  ש בו בפסח!ן להשתממים, אימחמיץ במגע עם  .שיבולת שועל = קווקר ב:
  .!בקמח מצה בחג רקשים עם מים. משתמ במגע מחמיץ הכשר לפסח) עם(גם קמח רגיל : ג
  : קמח לאפיית מצות חייב הכשר לפסח! תהליך הלתיתה עלול להחמיץ את גרעיני החיטה. ד
  וחייבים הכשר מיוחד לפסח.  : יינות ושתייה חריפה עלולים להכיל כוהל חמץה
   !ויסקי, טקילה, לתת ומאלט, מכילים חמץווודקה, כמה סוגי בירה, : ו
  .חמץ ודבק עלולים להכיל עמילן קרטון כלים חד פעמיים מנייר, מגבוני  ,ת לטקספפו: כז

  

  מזון לבעלי חיים 
  חמץ בפסח.מזון א: אסור להאכיל בעלי חיים ב

 .חמץ בתתערובו יש וראוי למאכל אדם  אלשבמזון בעלי חיים להאכיל להשהות בבית ומותר : ב
  . (שו"ת אול"צ ח"ג פ"ח סי' ה')
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   לפסח:  ם הכשר מיוחדלא צריכימוצרים ש

מפני למאכל כלב, אפילו  ראוי אול )לפני פסח(טעמו פגם שנחמץ מותר להשתמש בפסח בא: 
   )בפסח. ילהאכבאסור חמץ כזה ( .אינו חמץשבמצב כזה הוא כבר 

מלבינים, סבון כלים, סבון  ,אבקות כביסה, מרככים  :יקיון ב: טבק הרחה, משחת נעלים, חומרי נ
ומוצרי קוסמטיקה  ,פה)נוגעים ב(שלא חות, קרם גוף, תמרוקים ו, מרככי שיער, קרם לגוף, שמפ
  ., ולא צריכים הכשר לפסחלאכילת כלב ים ראוימפני שאינם חמץ נם לנשים. אי

 . חד לפסחשור מיוג: אודם, קרם ידיים ומשחת שניים, כדאי לקנות רק עם אי
מיניום, נייר פרגמנט ת שקופות, תבניות אלוד: מוצרי ניילון: שקיות, מפות חד פעמיות, כפפו

  סינטטי לא צריכים הכשר לפסח.  לאפיה, מנז'טים לעוגיות וכלים חד פעמיים מחומר

  הכשר לפסח. כיםלא צרי  )דו'וכ פוספטיםתוספת ללא ( ,ים לא מעובדודגים  פות: בשר בקר, צאן, עוה
  

   :קטניות

ומותר  אינם חמץ ...)תירס, בטנים, גרעינים עדשים, אפונה, חומוס,, שעועית, סויה, פול, אפונים ,(אורזא: קטניות 
  ם בפסח. מה לוכאללא שמחמירים , אשכנזים וחלק מהספרדים לאכול אותם בפסח

  .  )לא הבריקו אותו בעמילן חמץלוודא ש( .לפסח צריך הכשר מיוחדאורז ב: 

 .כשר לפסחהעל האריזה  כשמצויןשלש פעמים. גם  - לפני החג  -  הקטניות תברור אצריך ל ג:
 ,)בכלים מיוחדים שלא משתמשים בהם למזון אחר(, בקטניותבפסח  תמשיכולים להשד: גם המחמירים 

   .(מ"ב תנ"ג ס"ק ז). חשש סכנהבמחלה שאין כ  גם הזקוק לכך #: לחולה  במקרים הבאים: 
  אכל אחר.  ל מכולא א רגיל #: לתינוק של        

לעשות התרת נדרים על  ורשאית קטניות,לבעלה ת לבשל הנשואה לספרדי רשאי האשכנזייה:  
  .(חזון עובדיה)המנהגים כמנהגי בעלה.  לואבותיה ולנהוג בכ ימנהג

  בבית הוריה.קטניות קטניות בביתה, אבל יכולה לאכול ו: ספרדייה הנשואה לאשכנזי, לא תבשל 
 ,)לאכולכל יו ורחין אוכל שגם האספרדי שמארח אשכנזי יכ(באכילתם.  מירמחש יות למיז: אין להגיש קטנ

  שבושל בסיר נקי, שבשלו בו קודם לכן קטניות.ללא קטניות אוכל  ואבל מותר להגיש ל
 מועילהלא אשכנזי ל. לאכול קטניותו התרת נדריםעשות ל יכולקטניות, החמיר בח: ספרדי ש

  התרת נדרים.
  רים. ללא התרת נדואיו ניש אחריקטניות לאכול כל קטניות, רשאי ולא א ביושאי תן ספרדט: ח

  

 חולים ותרופות בפסח:   

 קחאצל רו(, ת כשרותן לפסחא לפני החגברר מי שנוטל תרופות י מכילות חמץ.תרופות מה חלקא: 

  נה שעברה). (גם מי שברר כבר בשתחליף כשר. מהרוקח בקש יו ,)או רב

הישמע חייב ללחייו,  שש סכנהשיש חמפני  תרופות חמץצרוך לאותו ייב הרופא מחשחולה ב: 
  להחמיר בזה.אפשרות ואין  .שתות את התרופותרופא ולההוראת ל
   .מיוחד לפסח בחג ללא הכשרהטעם, ואין להשתמש בהם -מרכיב חמץ בחומרי שי בסירופיםג: 
  רב איך לנהוג.רופא ולפסח, ישאל  : מי שנוטל תרופה לא חיונית שאין לה תחליף כשרד
, טיפות  עיניים, אוזניים, לשימוש חיצוני זריקות, משחות :ך הפהשלא נלקחות דר ופות: תרה

משאפים ותרסיסים, פתילות, תכשירי חוקן, חמרי חיטוי הנמרחים על העור, מדבקות לעור 
 מותרים לשימוש בפסח גם ללא הכשר מיוחד.  -וסוגי יוד 

  ישור לפסח.ות אצריכץ ועלולות להכיל כוהל חמתיות : תרופות הומיאופו
  אם זקוקים לה בפסח.  ,לגויחמץ שנמכרה  ופהבתרבפסח להשתמש  מותר: ז

  ח: מותר להשתמש אחרי פסח בתרופות חמץ שלא נמכרו לגוי, גם לחולה שאין בו סכנה.
  .  יל הסדרפטור מהם בלמחשש סכנה, לשתות יין/לאכול מצה/לאכול מרור : חולה שאסור לו ט
   .טבע) בחנויות(ניתן להשיג  שיפון., שיבולת שועל או ין ממקמח כוס מיוחדותצות מ ישחולי צליאק ל: י
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  : פסחבהמטבח וכליו 

 כלים חדשים: 

 ,א: אסור להשתמש בכלי זכוכית ומתכת שיוצרו במפעל של גוי לפני שמטבילים אותם במקווה
  להטביל את הכלים החדשים שקונים לפסח. ריך צ
  מוש בהם. י המשך השייל אותם לפנ, חייב להטבלפני השימושכאלו מי שלא הטביל כלים ב: 

  את המדבקות. מנומאבק ולכלוך. ולהסיר מ וצריך לנקות אות שמטבילים כליג: לפני 
  '. כלי'. על כלי אחד: '...על טבילת כליםמברכים: '...וציוונו על טבילת  ים לשמטבילים כד: לפני 

  

 : הכנת המטבח

 ח.  יו לפסירא: צריך לנקות ולהכשיר את המטבח ומכש
  והמכשירים עד שלא יישאר בהם לכלוך.  דית של הכלים= שטיפה יסו ניקיון    

  או שורפת את החמץ הבלוע בכלי.  פולטת= פעולה ה הכשרה    

 ו. אות , אבל לא חייב להכשירמחמץ החג, צריך לנקות את המטבחבית לכל הב: מי שעוזב את 
   סגור. במקום ולהניח צריך לנקות -כלי חמץ שלא מכשירים לפסח ג: 
  ).בגלל האמצעים והפיקוח ההלכתי(נקודות להכשרת כלים. בלפסח כלים את היר מומלץ להכשד: 

  

 סוגי הכשרה ואופן ההכשרה: 

  ושטיפה והדחה.. ה: עירוי רותחים. ד: הגעלה. ג: ליבון קל. ב: ליבוןסוגי הכשרה: א:  5 יש
  

 עליונה. ת או שתתקלף קליפתו הוניצוצ ממנו  אושורפים את הכלי באש עד שיצ  איך עושים ליבון?
  

תבניות אפיה, סיר פלא, מחבת טפלון וכל הכלים שאופים או צולים בהם  איזה כלים צריכים ליבון?
 , לכן צריך לקנות תבניות וכלים מיוחדים לפסח.  ליבון מעוות את הכלים(ִסיִכים וכד'). 

  

 .מעברו השני של הדופן רניי/שישרף קשישורפים את הכלי באש עד  איך עושים ליבון קל?
 

 ליבון קל שווה להגעלה. כלים שצריכים הגעלה ואי אפשר לנקות ליבון קל? עושיםאיזה כלים ל
 ניום ישנים...)ים בצורה מושלמת, עושים להם ליבון קל (כמו: מחבתות, סירי אלומאות

  

  :להגעלת כלים כמה שלבים ?איך מגעילים כלים
 שעות לפני ההכשרה. 24ים בהם שתמשלא מו חלודה.לכלוך ו ץמודי מחיסאותם ניקיון מנקים # 

 # מרתיחים מים בכלי גדול ומטבילים אותם במים רותחים ומבעבעים. 
  .(למעט כלי זכוכית)# מוציאים אותם מהמים הרותחים ומטבילים אותם במים קרים. 

  של הכלים.  ים מכסהיות וידאת הסבון למי ההגעלה. * חייבים להגעיל גם  מעטרצוי להוסיף 

 ,(למעט מחבת טפלון שצריך ליבון) סירים, צלחות, כפות, מזלגות, מחבתות, יכים הגעלה?לים צראיזה כ
   (רצוי לקנות בקבוקים חדשים לפסח). סכינים, בקבוקי מזון לתינוק

  

 איך מבצעים עירוי רותחים? 
  . ודה וחללכלוך ץ # מנקים את הכלים או את המשטחים ניקיון יסודי מכל חמ

  הקומקום. ים מים רותחים מ# שופכים על הכל
  .נחים על המשטח המוכשרושמ, רותחיםאבן או ברזל שופכים את המים הרותחים על  האשכנזים# 

  

 מה צריך עירוי רותחים?
   .(שיש, פלטה של שבת...)משטחים שבלעו חמץ נוזלי ואי אפשר להכניסם לתוך מים רותחים. 

  

  ה?דחמהי שטיפה וה
  כל חמץ ולכלוך. יסודי עם מים וסבון מ פיםשוט

  

  מה צריך שטיפה והדחה?
   .. (מקרר...)כלים ומכשירים שנגעו בחמץ קר ללא בישול
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  : הכשרת כלי זכוכית 

  שטיפה והדחה לכל המנהגים.  :לאוכל או נוזל  קר בלבד שהשתמשו בהם
  

  לבישול או לאוכל / שתייה חמה:  ו בהםמשתשהש
  . )(יש מחמירים ולא מכשירים אותם לפסח : הגעלה.םלק מהספרדיים וחאשכנז  דחה.פה וה: שטילספרדים

  שעות.  24שעות, ומחליפים את המים כל  72כלים שאינם עמידים בהגעלה, משרים במים 
  

  מה הכללים של השריית כלי זכוכית? 
  ).(גם חלקם הפנימיבמים.  לגמריכל הכלים חייבים להיות טבולים   #

  . שעות 24ו י שעברים לפנ מהחליף את # אין לה
 # אם לא הוחלפו המים, אפילו היו הכלים במים כמה ימים, נחשב רק ליום אחד. 

  

   כלים שאי אפשר להכשיר:
מלחיות, מגרדת (פומפייה), מסננות, מחבת טפלון (ללא שמן), סיר פלא, כלי חרסינה, פורצלן, 

 וב. ר לנקות טאי אפשכלים שופות קמח, סלסילות נצרים לאכסון חמץ, כלי לישה ואפיה ונ
  

  : אופן הכשרת המטבח ומכשיריו

    גומי שאוטם את הדלתות.הקפלים בשטיפה והדחה. # לא לשכוח לנקות את   מקרר:
 

  .(רצוי לא להשתמש בו בפסח) מיקרוגל ללא השחמה:
ם מכניסית המזון שסבון # לארוז א מעט ניקיון יסודי מכל לכלוך ושומן # להרתיח בתוכו כוס מים עם

 .רגיל תנורמו  כ מכשירים השחמה עם מיקרוגלה סגורה היטב. פסקובפסח בלתוכו 
  

  ניקיון יסודי של כל הכיריים כולל כפתורי ההפעלה והמכסה, ובנוסף:  כיריים גז:
  , רצוי לצפות בנייר אלומיניום.עירוי רותחים מכסה הכיריים:

  ישרף החמץ שבחורים. שי עד להדליק, עירוי רותחיםניקיון יסודי,     :מבערים
    .(אפשר לקנות מבערים וחצובות מיוחדים לפסח)  

  # יש מצריכים ליבון קל #  רצוי לצפות בנייר אלומיניום.   עירוי רותחים     :חצובות
  

 :   (משטח זכוכית) כיריים הלוגן
  שטיפה והדחה. לספרדים:

ורה חימום עד לטמפרטגופי ה יקים את# מדל שעות. 24להשתמש ב. # לא # לנקות היט לאשכנזים:
  .(רצוי שלוש פעמים)הכיריים. בלהבת ים על המקומות שלא מתחממים המרבית. # שופכים מים רותח

  

   :מצופות בפורצילןכיריים 
מנקים היטב, מפעילים שעה, מכסים את הכיריים בטס מתכת, שמים את הסירים בפסח רק על הטס 

   ם.לא על הכיריים עצמו
  :הכיריים אינדוקצי

(אחרי שהתייבשו  להבות הכיריים חים כלים ריקים על שעות. # מני 24שתמש לנקות היטב. # לא לה

  (אם ניתן רצוי לצפות אותם בנייר אלומיניום).ומדליקים את גופי החימום עד לטמפרטורה המרבית.  לחלוטין)
     

נים # לצפות ו היטב מבפולנקות אות(כשניתן) לנקות היטב משומנים, לפרק אותו לחלקים  :קולט אדים
  ש בו בפסח.בנייר אלומיניום כפול # אין להשתמ

    

  . )םהנמנעים להכשיר ולהשתמש בבפסח, אשכנזים בהם   (רצוי לא להשתמש :מיקרוגל עם השחמהותנור אפיה 

למשך שעה בחום הגבוה  יםעילמפ# מנקים ניקיון יסודי #  ההכשרהלפני  שעות 24ם בו שתמשילא מ
  תכנית הניקוי העצמי.    ם אתילימפע  -ור עם ניקוי עצמיביותר, בתנ

  

צריך לנקות ולהגעיל . )(למלא מים ולהרתיחניקיון יסודי # הגעלה.  –מכסה כולל ה שימש לחמץאם  :מיחם
  גם את המכסה.

   

  לשאול רב בכל מקרה. ים. ישבשימושתלוי בסוג  ו ר:קסמי
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    פלטה של שבת:

   )!מוחלט  ושביירק אחרי הפעלה (. עבה ניוםבנייר אלומי מצפיםם, תחירו עירויניקיון יסודי # 
  

 . לא ניתן להכשיר לפסח טוסטר:
  

 . עירוי רותחיםניקיון יסודי #   כיור וברזים:
 

 בנייר אלומיניום.  ויפיוצ יסודי י וקי: נישן עם חורים. עירוי רותחיםקיון יסודי # ינ :שיש
 

  אש.): לשרוף בהמנוקב, (הרשתהגעלה # החלק  :מכשיר לטחינת בשר
  

  שולחנות אכילה והכנה: 
  .  עירוי רותחיםניקיון יסודי #  ממתכת:

  ום.במפה או בנייר אלומינילנקות היטב, ולצפות   מעץ, פורמייקה:
 

    ולחן:ת שמפו
  מעלות). 50(לפחות כיבוס במים חמים 

 

   .(רצוי לא להשתמש בו בפסח)   מדיח כלים:

הסינון, גם רה # ניקיון יסודי של המדיח כולל רשתות פני ההכששעות ל 24לפחות לא משתמשים בו 
  ום הגבוה ביותר. עם סבון בח בתכנית מלאה -כשהוא ריק  -עם חומר מסיר אבנית # הפעלה 

  

 : ץיקת חממהלכות בד
  הכנה לבדיקה:  

ריך להתמקד מחמץ ותערובת חמץ. צ יסודי ניקויהחצר והמחסנים  את הבית ים נקמהחג א: לפני 
  הם חמץ.  הבגדים, בילקוטים ובמקומות שרגילים להניח ב כיסיבמיוחד ב

בדיקה וניקיון  -שות על פי ההלכה : בהכשרת הבית צריך להתמקד קודם בדברים שצריך לעב
  מלכלוך ואבק. תנקולסדר ולורק אחר כך  - בהם חמץ  שימות ששל מקו

   .תפסל מהרטיבותלא שכדי  לא לשפוך מים על המשקופים שיש בהם מזוזה,: ג
  : צריך לנקות ולהכשיר את הבית בשמחה. לא לכעוס, ולא לפגוע בבני הבית.ד
  מאד.  ו גדולצווה זבהכנת הבית לפסח, שכרה של מבני הבית  לכרצוי לשתף את : ה

  

  בדיקת חמץ:

   .)7:25 שעהמ(מצאת הכוכבים ליל יד' ניסן בערב  ישישלביום א: בודקים את החמץ עם נר 

  . ללמוד או לאכול ארוחת ערב עד אחרי הבדיקה איןאבל  קודם,: אפשר להתפלל ערבית ב

לשתות קפה או שתייה  מותר .)גרם 56 סימוםמק( קטנה או פרוסת עוגהפרי אכל , ימאוד: מי שרעב ג
  קלה. מי שחייב לאכול ארוחה מלאה, ימנה שליח שיבדוק במקומו. 

  סודית יותר.  , כדי  שתהיה יישתתפו בבדיקה הגדולים) (האישה והילדים: רצוי שבני הבית ד
ד בדק ע מיד כשיזכור עם נר וברכה. לא רביעיביום בערב, יבדוק  שישלי: מי שלא בדק ביום ה

  ת החג, ישאל רב איך לנהוג.כניס
  : מי שמצא חמץ בחג, יכסה אותו במקום שהוא נמצא, וישרוף אותו במוצאי החג. ו

  

  ם:חולה ודיירים משותפי 

   .נו וסביבת מיטתו ללא ברכהיבדוק את ארובבית חולים, א: חולה 
  . עם ברכהר וספים יבדוק את החדר פרטי ללא דיירים נב: חולה המאושפז בחד

  

  נר הבדיקה:  

 ה קלוע. א: בודקים עם נר רגיל, יש מהדרים לבדוק בנר שעווה. אין לבדוק בנר הבדל
 שמליפנס ח דוק עם , אפשר לב...)ומרים דליקיםמחסן חב, (רכ, מסוכן לבדוק בנרכשכשאין נר או ב: 

   (חזון עובדיה),. ברכהעם 
 לא חייבים לכבות את אור החשמל בזמן הבדיקה. ג: 
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  אופן הבדיקה: 

 נווותיו וציוברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצו': כים ברמ לפני הבדיקהא: 
ן . איאמן' וכל אחד הולך למקום שצריך לבדוקים 'ונע .בנוכחות כל הבודקים)( חמץ' ביעורעל 
 בר בין הברכה לבדיקה.  לד

: צריך להתרכז בבדיקה. אין להתעסק או לדבר תוך כדי הבדיקה בדברים שלא קשורים ב
 . בזמן הבדיקה יאת כל מכשירי הטלפון הקווי והסלולארלבדיקה. רצוי לנתק ולכבות 

וה, מזו ם בהם חמץ: תיקי האוכל, מקרר, מקפיא,חיבמיוחד במקומות שמני מקד: צריך להתג
 מקומות שלא מכניסים בהם חמץ כלל, לא צריך לבדוק. משקאות, מכונית וכדומה.  ארון

: צריך לבדוק חמץ גם בבית הכנסת, במשרדים ובמקומות הלימוד. האחראים יכוונו בברכה ד
 ם בבית גם על הבדיקה שיבדקו ביתר המקומות. שמברכי

ויש המחמירים למכור את קה, בדי לגוי לא צריכים נמכרשם את החמץ מרכזים בהש : חדרים ה
 לגוי לפני זמן בדיקת חמץ, כדי לפטור אותם מבדיקה לכל הדעות. שבחדרים אלו החמץ 

שהחתיכות יהיו  א: :קפידחתיכות חמץ לפני הבדיקה, צריך לה 10 בבית : יש נוהגים להסתירו
  ה.מצאנ לן תיכן הוחבאו, כדי למנוע אפשרות שלא כוום הרשל ב:קטנות ועטופות בניילון. 

  

 אחרי הבדיקה:  

 מקום שמור שלא יתפזר. באת החמץ שומרים הבדיקה,  יום א: בס
, "כל חמירא וחמיעא דאיתא ברשותי, דלא חזיתיה ודלא ביערתיה בנוסח זה: החמץ ב: מבטלים אות

 .)הארץ י ושלא ביערתי, יהא בטל כעפראית(חמץ ושאור שברשותי, שלא ר יהא בטל כעפרא  דארעא".

בבוקר,  רביעיול לשרוף את החמץ ביום א יכלבלילה ו שיישלשעוזב את הבית ביום י ג: מ
  .ואחר כך יאמר את נוסח הביטול של הבוקרמיד אחרי הבדיקה, ישרוף אותו 

  

  ן  ניס  יד'  רביעי יום  - ערב פסח 

מותר  .)בסיפור יציאת מצרים נים שלא מביניםים קט(למעט ילדמצה רגילה, בערב פסח א: אסור לאכול 
ש שאינם אוכלים (י )תשיעיתשעה סוף ( 15:50עד שעה  טוגנתאו ממבושלת ירה לאכול מצה עש

   .)מצה עשירה כל הפסח
  פירורי חמץ.צריך לטאטא את מקום האוכל מ, האחרונה מץת החארוחמה של ויבסב: 

ם, וטיפול שיש בו הוצאת דם, למעט דם, בדיקות ד : צריך להימנע בערב חג מניתוחים, תרומתג
  .(תס"ח ס"י)בכל מקרה של ספק יש לשאול רב.  פש. וח נפיקטיפולים דחופים של 

  ל המועד).. (צריך להתייעץ עם רב כשצריך להגעיל כלים בחוצריך להגעיל כלים עד סוף זמן איסור אכילת חמץ ד:
  

  תענית בכורות:  

  ערב פסח, צום זה נקרא 'תענית בכורות'.  רביעים וים בצווה, צמימגיל בר מ בכורים ם בניא: 
 בכור, צמה עבורו האימא. אם גם האבא . וויש נוהגים שהאבא צם עבור :ר מצווהני בר לפבכוב: 

  ום מסכת.: חולה אפילו שאין בו סכנה פטור מהצום, ורצוי שישתתף בסעודת סיג
   .לעשות רצויוכך  ,הצום ר מפטו, כדומה)ת ומסכ (סיוםעודת מצווה עם בסושתתף וטממי שד: 
  בערב פסח. וכך נהגו מקצת ק"ק תימן.כלל כורות ית בתענ : יש קהילות שלא נהגו לצום ה

  

  איסור מלאכה בערב פסח: 

רק עד אצל ספר יהודי  תפרלהסמותר לכבוד החג,  (במכונה כשרה או במשחה) ולהתגלח א: צריך להסתפר 
  או אצל ספר גוי. ,צמיתרת עתספומותרת  צות אחרי ח .)212:4(חצות היום. 

לתקן בגד קרוע, אבל מותר גם אחרי חצות  תפירת בגדים חדשים וכד').סה, (כבית היום. : אסור לעבוד מחצוב
  לגהץ בגדים, לצחצח נעלים ולגזוז ציפורניים לכבוד החג.

 בחולות שמותר מלאכותלעשות אחרי חצות מותר , גם אחרי חצותות למכור בעלי חנוימותר ל: ג
     .גויומותר לעשות אז מלאכה על ידי  ,עדהמו
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  :של ערב החגשעות הבוקר המוקדמות ות בחשובפעולות 
 לוודא שהחמץ נמכר לגוי, ולסיים את הכשרת המטבח והכלים. �
 לארוז את כלי החמץ, ולהצניע אותם עד אחרי החג. �
  שריפתם.   את שאריות החמץ המיועדות לשריפה ולהתארגן לקראת כזלר �
 ת.  שיניים תותבוולצחצח    לנקות, שות השינייםאת מבר   להחליף ,יםילצחצח שינ �
 ה הביתי, לשטוף אותו היטב, לשים בפח שקית ניילון חדשה. פח האשפ  לפנות את �
  להחליף את המטאטא או לנקות אותו היטב מפירורי חמץ.  �
 בשואב האבק, ולהשליך את המשומשת לאשפה.להחליף את שקית האיסוף  �

 

  :509  ויש מחמירים      60:10 עד שעה     : סוף זמן אכילת חמץ
  

      00:11   ויש מחמירים   :3211 עד שעה       :וף זמן שריפת חמץס
  

  שריפת החמץ: 

   . עד סוף זמן שריפת חמץ את השריפה לסיים, צריך על שריפת החמץ לא מברכיםא: 
שיישרף לגמרי. הגיע סוף זמן : רצוי לבער את החמץ דווקא בשריפה. רצוי לפורר אותו כדי ב

  אחר.נפט או חומר פוגם כלור, שפוך עליו צריך ל ,ולא נשרף לגמריחמץ  יפתשר
  

   ביטול החמץ:
'כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי א: לפני סוף זמן השריפה, מבטלים את החמץ בנוסח הבא: 

 הפקר') ' – (יש מוסיפים ה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה לבטיל ולהוידחזיתי
  כעפרא דארעא.' 

ו שברשותי שראיתי'כל חמץ ושאור בעברית הוא:  צריך להבין מה שאומרים. תרגום הביטול :ב
  כעפר הארץ'. ('והפקר') ושלא ראיתיו שביערתיו ושלא ביערתיו יהא בטל 

  את החמץ מכל סיבה שהיא, תאמר האישה את נוסח הביטול. ג: אם הבעל לא יכול לבטל
  

  ת מצוה פיית מצהלכות א 

  כללי

  '.מצוההסדר נקראת 'מצת  וכלים בלילא: המצה שא
  וגם ידע הלכתי.ת מאוד המצריכה גם ידע מעשי אפיית המצות היא עבודה אחראיב: 

  ג: כל המתעסקים באפיה צריכים ללמוד את ההלכות הקשורות לאפיה.
  בעייתיים.צריך שבכל אפיה יהיה תלמיד חכם בקיא בהלכות כדי לפסוק במקרים ד: 

  מקום מתאים, מים שלנו, כלים, תנור, וצוות מקצועי ואחראי.  :צריך להכיןה: עוד לפני האפייה 
  

  מי מתאים לאפיית מצות מצווה? 

  .ה" לשם מצוהומצוה"מצות א: צריך להכין את 
  .אי אפשר ללוש על ידי גויים ם גדולים ומנוסים מעל גיל מצוות.הודיעל ידי יב: צריך ללוש אותה 

  וגם נשים.ג: יכולים ללוש ולהכין את המצות גם גברים 
  ובדיעבד מועילה גם מחשבה. . "לשם מצת מצוה": בכל שלב של הכנת המצות צריך לומר ד
  עצמם.ם על אפיית המצות שלהם, או אפילו להכין אותם בבעצמ: הרבה נוהגים להשגיח ה

  

    ם המתאימים ללישהכליה

לנקות את כל הכלים דקות. לכן צריך  18הוא  וא בכלי ללא לישה)(כשהא: הזמן שלוקח לבצק להחמיץ 
  דקות. 18המשמשים ללישה באופן יסודי כל 

ות חלקים להים צריכי(שולחן העריכה והלישה, קערת הלישה, מערוך...) ב: כל הכלים המשמשים לטיפול בבצק 
  בים בליטות או סדקים, כדי שהניקיון שלהם יהיה מוחלט. ללא נק

תחממו ויחממו את העיסה, עיסה חמה מחמיצה לשמור את הכלים רחוק ממקור חום כדי שלא י ךג: צרי
  מהר יותר. מאותה סיבה אין לשטוף את הכלים בין לישה אחת לשנייה במים חמים.

  חייב שטיפה וניקוי.נפל לרצפה שהונח או י לכ .רצפהלא יהיו במגע עם ההכלים שצריך להקפיד ד: 
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שנייה, מפני שנדבק בו בצק שמחמיץ את הבצק לתנור צריך ניקיון בין מצה אחת ל וה: המקל שמכניסים ב
  מהר מחום התנור. 

  

  למצת מצוה  קמח ה

  .בהשגחה טובה 'כשר לפסח'להיות  חייבא: הקמח למצות 
  ות!  מצאפיית אסור להשתמש בו ל -לפני הלישה רטב שנקמח ב: צריך לשמור את הקמח במקום יבש. 

  בקמח שנטחן באותו יום. ג: אין לאפות מצות
  .. אין לאחסן אותו בשמש או ליד תנור אפיה פעילד: צריך להניח את הקמח במקום קריר

  

  ללישה מים ה
  '.ללוש מצת מצוה במים רגילים מהברז, צריך ללוש אותה במים מיוחדים הנקראים 'מים שלנו איןא: 

  . עבר עליהם לילהונשאבו מאמש מים ש -דגושה)  למד(ב: פירוש המילה 'מים שלנו' 
  . רק למחרת בהם שיםלויעה, שומרים אותם בכלי מכוסה, מעיין לפני השק/ג: שואבים את המים מבאר

  שומרים את המים בבית רחוק ממקור חום.עד הלישה ד: 
  

  מקום הלישה 

   .י אפשר ללוש את הבצק תחת כיפת השמים גם לא ביום מעונןא א: צריך ללוש את הבצק במקום מקורה,
  אם יש חלון שדרכו נכנסת שמש צריך לשים וילון שיסתיר אותה.ב: 

  .ג: צריך ללוש במקום קריר, לכן מקום הלישה יהיה רחוק מהתנור שאופים בו את המצות
  תחמם ממגע היד.בקמח בידיים שלא לצורך, מפני שהקמח מ שחקד: צריך להשתדל מאוד שלא ל

   מח למים במהלך הלישה וההכנות.ה: צריך להרחיק את הקמח מהמים כדי שלא ייפול ק
  

  הקמח והבצק 

  קילו. 1.6ות גדולה של קמח בבת אחת. כמות הקמח ללישה אחת לא תעלה על כמ שוללאין : א
(זה חד ללא לישה, ב: אפשר ללוש כמות גדולה יותר רק אם יש את התנאים לכך: א: שהבצק לא יהיה רגע א

  , שכל כמות המצות המוכנות תוכל להיכנס מיד לתנור. ב: יש תנור גדול אפשרי רק כשיש הרבה עובדים)
הוא עלול להחמיץ זה נדבק במצות ולא נלוש, ו , מפני שקמחשלשים עליולפזר קמח על השולחן אין ג: 

  במגע עם מים.
יבשה מהירות עיסה אחרת צריך ללוש ב, מידי דלילהיסה ין להוסיף קמח לעיסה שנילושה כבר! אם העאד: 

  .שתי העיסות ביחדלערב את יותר ו
  

  הלישה והעריכה 

  -ועד הכנסת המצה האחרונה לתנור לא יעברו יותר מלקמח הוספת המים גע מרשי דכא: צריך ללוש מהר 
  .דקות 18

  . זמן קצר ביותרלו יאפללא לישה להניח את העיסה ב: אין 
את הידיים היטב היטב  ולנקותעל השולחן.  בצק שארו פרוריייקפיד מאוד שבגמר הלישה לא ג: צריך לה

  .שאר בהן אפילו מעט בצקיישלא 
   .בניקוב ים ודוגמאותציורת עשוכשמסיימים לרדד את הבצק מנקבים אותו בזריזות. אין ל מידד: 
הכניס את המצות, מפני שהחום שמכניס את המצות לתנור צריך להיות מקצועי ונאמן, שיזדרז ל מיה: 

   הבצק אפילו בזמן מועט.הגבוה בפתח התנור יכול להחמיץ את 
  התנור 

בבת אחת, ולא יחמיץ המצה את שני צידי שיוכל לאפות  ות חם מאוד כדילהיצריך לאפיית המצות התנור 
  הצד השני בזמן שהצד הראשון נאפה.

  

  ה האפיי 

ור, ושלא תגענה המצות אחת בשנייה בתוך התנור, מפני בתוך התנפל קתתא: צריך להקפיד שהמצה לא 
  והקפל לוקח למצה יותר זמן עד שנאפית ועלולה להחמיץ.יעה במקום הנגש

   שנכפל או התנפח מהמצה.את המקום במהלך האפייה צריך לשבור נפחה התנכפלה או מצה אם : ב
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  כשני ס"מ., והחלל הוא )(כמו פיתה של פלאפלא מצה שהתנפחה באמצע העובי יה –מצה נפוחה ג: 
  רה.מהמצה המצה כש ד: אם התנפח רק קרום דק

אפויה = מצה שאפשר לחתוך אותה ביד ולא מצה מהתנור לפני סוף האפייה. מצה את הה: אין להוציא 
  נמשכים חוטי בצק.

 ו:בכל ספק שמתעורר בזמן האפייה צריך לפנות למשגיח הבקיא בהלכות שאחראי על האפייה.
  

    : ליל הסדר

יציאת מצרים  ם שלניסיה ורבליל הסדר מקיימים כמה מצוות: אכילת מצה, אכילת מרור, סיפ
כשיבנה בית המקדש נקיים גם את מצוות הקרבת קרבן  .ת יין, ושתיית ארבע כוסו(קריאת ההגדה)

  בו מצרכים מיוחדים. שמים בליל הסדר עורכים את השולחן בצורה מיוחדת, ו פסח ואכילתו.
  

  יל הסדר: לל  מצרכים 
  . )משתתף/משתתפתים גרם לכל ישכמאה וחמשלש מצות לקערה +  (מצות שמורות עבודת יד.  �
  .  אשכנזודי הי. חזרת למנהג דספריהודי ה מתולעים לימרור: חסה נקי �
  זרוע כבש צלויה או חתיכה קטנה ממנה.  �
   מי מלח או חומץ., חרוסת טעימה, ביצה קשה �
  י צנון. תימן: פטרוזיליה או עליהודי כרפס: סלרי. לקהילות  �
  . )תףמ"ל לכל משת  750בקבוק של   -בערך יין או מיץ ענבים ( �
  . )"קסמ 100-ככוסות לכל המסובים (רצוי כוסות קטנות המכילות  �
    .קערית עם מים לשטיפת הכוסות בין כוס לכוס. (לנוהגים לשטוף) �
  .צלחת שבורה או צלוחית חד פעמית עם עפר, (לנוהגים לשפוך יין לעפר) �
 לכל המשתתפים בסדר.זהה נוסח הגדות של פסח ב �
  סב עליהן כשאוכלים את המצות ושותים את היין. להמקום ישיבה נוח עם כריות, כדי  �

  

    הסדר הכנות לליל  

  ,רצוי להשתמש בירקות מגידול ללא תולעים(מי מלח, או לנקות את הכרפס והמרור מתולעים במי סבון( .  

 ת הביצה והזרוע ולהכין סעודת חג. לצלות א ,חרוסתהכרפס, מי מלח לטיבול  :להכין  
 ינוחו כדי לקיים את מצוות ליל הסדר בשמחה ולא בעייפות.ם ולדאוג שגם הילדי ,לנוח 

  

  הלכות כלליות לליל הסדר: 
 .  )יטה שמורה מהקצירה. (להרבה פוסקים: המצות לליל הסדר צריכות להיות עבודת יד מחא
 יהודי נהגלמוגרם,  30 -משקל של כ כזית =  .מצה'כזית' ארבע פעמים  לכוצריך לא: בליל הסדר ב

 דקות.    9 -בדקות. ובשעת הדחק  4 -כל 'כזית' צריך לאכול ב .גרם 18תימן אפשר להסתפק ב 
אר ש - לעורך הסדר (ל אכילת מצה', 'ע-: סדר אכילת המצות: שתי חתיכות אחרי ברכת 'המוציא' וג

  חתיכה אחת באכילת 'כורך' עם המרור, וחתיכה אחת לאפיקומן.  .)אחדת המשתתפים יכולים לאכול כזי 
אפשר להישען סב, ב 'הסיבה'. כשאין אפשרות לה להיותחייבים : שתיית ארבע כוסות ואכילת המצה ד

 על היושב משמאל.  
  

   :נשים וילדים
 גשה.  בהבכל מצוות ליל הסדר, וצריך להמתין להן כשהן עסוקות בהכנה ו א: נשים חייבות

 . בשתיית ארבע הכוסותולא צריכות להסב באכילת המצה הנשים בקהילות מסוימות המנהג שב: 
, על הילדים יהיו ערניים בסדרצריך לדאוג לכך ש –בליל הסדר היא 'והגדת לבנך' ג: המצווה העיקרית 

יאת יצ את סיפור  הםלספר ל, וממתקים והפתעות במהלך ליל הסדר. צריך ידי מנוחה בערב החג
  קלה. שפה מצרים ב

  

 סדר ליל פסח  

ישראל ות קהיל. רוב בקערת ליל הסדר תימן לא הקפידו על סדר כל שהואיהודי : בחלק מק"ק א
                                                            .האר"י ז"לעפ"י הגדות של פסח בסדר המופיע במסדרות את הקערה 

  שיש בו סדר מיוחד, וחייבים להקפיד על הסדר.ב: הלילה נקרא 'ליל הסדר' מפני 
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מרור, כורך, שלחן עורך,  קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצה,ג: סימני הסדר הם: 
  . יש נוהגים לומר אותם בקול בתחילת ליל הסדר.  צפון, ברך, הלל. נרצה

  

  דש: ק

  ).23:7( ,אין לקדש לפני צאת הכוכביםבקידוש. מתחיל א: ליל הסדר 
  . )cc90(שמכילה לפחות ה. כוס מלא להיות יכהצרמשתתף לכל ב: כוס הקידוש היא הראשונה מארבע הכוסות, 

  נשענים על צד שמאל).כש( '.בהסיבההקידוש כל אחד מהמסובים שותה את כל הכוס בבת אחת ' ג: אחרי
  

  ורחץ:

   , ללא ברכה.על יד שמאלפעמים  3 -ו ,ןיפעמים על יד ימ 3במים, שופכים  )או כוס(ספל  'נטלא'ממלאים א: 
  נטילת ידיים'.'על  :כיםמבר ןתימיהודי חלק מ : אחרי הנטילה לא מדברים עד אחרי אכילת הכרפס.ב

  

  כרפס:  

  .'פטרוזיליה' או עלי צנון) קחיםותימן ליהודי מק"ק חלק ( .קטנה (נקייה מתולעים)'סלרי' לוקח חתיכת כל משתתף א: 

   טובלים אותה במי מלח או בחומץ, ואוכלים. .)גם את המרור  יםברכה זו פוטר ב( ,'בורא פרי האדמה'מברכים ב: 
  תימן אוכלים מהכרפס 'כזית').ודי יה(חלק מק"ק גר'.  18חות מ לתימנים פגר',  27כדאי לאכול פחות מג: 

   .כרפסהת ליכהסב בא: לא צריך לד
  יחץ:

  . משלושת המצות שבקערהחוצה את המצה האמצעית עורך הסדר  א:
  לאפיקומן.שומר החלק הקטן מחזיר חזרה למקום, ואת החלק הגדול יותר עוטף ות א ב:

  

  מגיד:

  הקערה, ויש נוהגים לסלק אותה מהשולחן.מכסים את  הוצאת האפיקומןא: אחרי 
  א בהגדה  'הא לחמא עניא'.ל המשתתפים בסדר, ומתחילים לקרווסות שב: מוזגים יין לכ

  ' כשאין ילדים, שואלים הגדולים....נשתנה מה' :ג: נותנים לילדים הקטנים לשאול
שופך עורך הסדר מהיין  ,ת המכותעשרואת  'דצ"ך עד"ש באח"ב', 'דם ואש ותימרות עשן' אומריםד: כש

  ל מילה שהוא אומר.על כ )שבתצלוחית עם עפר שהוכנה מערב ל (מנהג תימן ,שבכוסו לצלוחית ריקה
  ניה בהסיבה.השה: אחרי ברכת 'גאל ישראל' שותים את הכוס 

   שותים בלי ברכה. ספרדיהודי מברכים לפני ששותים 'בורא פרי הגפן',  ואשכנז ןתימיהודי ו: 
  

  רחצה: 

   ידים'.ומברכים 'על נטילת  שמאליד על  3 -ין וימיד פעמים על  3מים, שופכים  'נטלא': ממלאים א
  

  מוציא: 

  ציא לחם מן הארץ".: "המומברךו רה,בקעשהמצות שתיים וחצי עורך הסדר מחזיק את  א:
  

  מצה: 

 ילת מצה".: "על אכעל מצה וחציא: עורך הסדר שומט את המצה התחתונה, ומברך 
  ב: בוצע מהמצה העליונה כזית ומחצי המצה שבידו כזית נוסף, ואוכל את שתי החתיכות בהסיבה. 

  לידו.   ית ממצה שמורה שמחלק לכל המסובים חתיכה קטנה מהמצה שלו וכל אחד משלים לכזואז ג: 
   סיבה'.בהאחת) ' (יש מקילים לאכול רק חתיכהשכל אחת כזית.  : כל המסובים אוכלים שתי חתיכות מצהד

  מרור:  

שורש  נזאשכיהודי אוכלים חסה, ו ספרדיוצאי  אבותינו במצרים.ל א: אוכלים ירק מר לזכר המרירות ש
  .אוכלים בהסיבהלא רור את המ .גרם) 18  –גרם. לתימנים  27לספרדים כמות של (חזרת "חריין".  

 מברכים:. לגמרי ת לא יפוגשטעם המרירו ךכ מהמרור התומנערים אוטובלים את המרור בחרוסת : ב
  הכרפס). אכילת לפניכבר ('בורא פרי האדמה' בירכנו  על אכילת מרור". אשר קדשנו במצוותיו וצוונו ..."

  

  כורך:

וכו' ואוכלים  ...'זכר למקדש כהלל הזקן'ואומרים: , שבתוכו מרורכ -בגודל כזית  -א: אוכלים כריך מצה 
  .לא מברכים על אכילה זו, בהסיבה
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  חן עורך: שול

   ).ו!הכינאלו שלא לשכוח להודות ל(נהוג לאכול בארוחה את הביצה שבקערה.  ,חגיגית ת חגארוחאוכלים א: 

  רוע בליל פסח! אוכלים את הז לאישראל  קהילותשאר גם את הזרוע הצלויה,  אוכלים ןתימיהודי : ב
  

  צפון:  

  תתפים.קטנה למש , ומחלקים ממנו חתיכהמוציאים את ה"אפיקומן", אותו החבאנו קודםא: 
  זיתים). (יש האוכלים כמות של שניב: כל משתתף מוסיף מצה שמורה משלו, ואוכל כמות של כזית בהסיבה. 

  ).2:412(ג: צריך להשתדל לאכול את האפיקומן עד חצות לילה. 
  האפיקומן, גם אחרי שהסתיים הסדר. אכילת לאכול שום דבר אחרי  ד: אסור

  

  ברך:  

  המזון, אחר כך מברכים 'הגפן' ושותים את הכוס 'בהסיבה'. מברכים ברכת, לישיתא: מוזגים כוס ש
  

  הלל: 

את כוס המשתתפים, ומוזגים כוס נוספת ומניחים במרכז השלחן. כוס זו נקרא: מוזגים כוס רביעית לכל 
  כוס זו).למזוג תימן לא נהגו יהודי (ק"ק הו הנביא. של אלי

  וס הרביעית בהסיבה.י ההלל שותים את הכב: קורים את ההלל, 'נשמת כל חי' ו'ישתבח', אחר
  .מברכיםלא  ספרדיוצאי 'הגפן' לפני ששותים כוס רביעית,  לברךתימן ואשכנז יהודי ד: מנהג 

  שמחנו ביום חג המצות הזה'.יפים בברכה 'וה: אחרי שתיית כוס רביעית מברכים 'על הגפן', ומוס
  

  ברוך הוא!-דושאנחנו יודעים שליל הסדר שערכנו רצוי וחביב לפני הק נרצה:
  

  :לחג כלליות ותהלכ

 הילדים בממתקים. את , ומתנהמוח בחג בבשר ויין, לשמח את האישה בצריך לשא: 
  א' בעין טובה.להאכיל עניים יתומים ואלמנות בחג, ולתת 'קמחא דפסח : חייביםב
'להדליק נר מדליקים נרות ומברכים וביום שלישי ערב שביעי של פסח, חג ראשון ערב  ירביעביום  :ג

  .יום טוב'של 
 לברך גם ספרדיהודי וחלק מ אשכנזודי הימנהג  - רביעיביום  – חג ראשוןערב בהדלקת נרות של  ד:

  חלק מיהודי תימן לא מברכים כלל על הדלקת נרות של יום טוב. .'שהחיינו'
    .'שהחיינו' לכל המנהגים לא מברכיםשביעי של פסח של ובקידוש בהדלקת נרות ה: 

ר או גפרור מנר : אסור להדליק בחג: גפרור, מצית, מנורת חשמל או מכשיר חשמלי. אפשר להדליק נו
   .דולק

  מוקצה בחג: 
רי אוכל, ודברים יאסור לטלטל בחג עצמות ושי, משבת יותר מוקצה בחג חמוריהודי ספרד לא: 

ק כמו דיני מוקצה נוהגים בדיוכשהחג חל בשבת כל  המאוסים או מוצרי מזון המיועדים למכירה.
  בשבת.

פרי או דבר המותר בטלטול לפני  ,יך להניח בצלחת המיועדת להשלכת הפסולת (כלבויניק): צרב
  אסור את הצלחת בטלטול.  תלא שהפסולת תוכה פסולת, כדי ניחים בשמ

  

  : מהלכות חול המועד
   .: הימים ממוצאי חג ראשון ועד שביעי של פסח נקראים "חול  המועד"א
ם המרת כספים, מסחר בניירות (ג: ימי חול המועד נקראים בתורה 'מקראי קודש' ואסור לעבוד ולסחור בהם. ב

  ואסור לצום בהם. , ערך בעייתיים בחול המועד...)

פלות  תפילין, בכל יום קוראים בתורה, מתפללים מוסף, ומוסיפים בתלא מניחים חול המועד ימי : בג
  ובברכת המזון 'יעלה ויבוא'.  

  .בחול המועדבעצמו עבודה שאסור ליהודי לעשות לומר לגוי לעשות אסור ד: 
, ומשקפי ראיה  (כשמזג האוויר קשה במיוחד): מותר לתקן בחול המועד תנור אפיה, מקרר, מעלית, מזגן ה

  ועד, גם על ידי בעל מקצוע.לצורך שימוש בחול המ
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  : מותר לתקן פנצ'ר או קלקול אחר ברכב שהתקלקל בחול המועד לצורך נסיעה בחול המועד.ו
  המועד.: אסור להשאיר טיפול יזום ברכב לחול ז
  : מותר לקשור חוטים לציצית בחול המועד, גם אם יש כבר ציצית אחת כשרה.ח

  

  : אחרי שאלת רב -במקרים הבאים מותר לעבוד בחול המועד 
   (הגר"ע יוסף)פועל שאם ייקח חופשה בימים אלו יפוטר.   •
    (נהגי אוטובוסים, משרדי ממשלה ועירייה, מוניות, דואר...וכד').עבודה לצורך רבים   •
  (חנויות מזון וכדו')עבודה ומסחר לצורך החג עצמו.   •

  מסחר שנועד כדי למנוע הפסד כספי מהקרן.   •
  

  טיפול בגוף:
  אסור להסתפר ולהתגלח בחול המועד, וצריך ללבוש בגדים חגיגיים.  א:

  (חזו"ע יו"ט עמ' ריא)ים אסור להסתפר בשער הראש בחול המועד. ב: גם לנש

  ג: מותר לנשים נשואות להוריד שער במקומות אחרים בגוף.
  ד: אשכנזים לא קוצצים ציפורניים בחול המועד, למעט נשים לצורך טבילת מצווה.  

  מותר להתאפר בחול המועד. ה:
  ועד. ו: מותר לעשות טיפולים ובדיקות רפואיות בחול המ

: צריך להקפיד בחג על קדושה וצניעות, שלא יתערבו גברים ונשים, ולא לטייל במקומות בהם קיימת  ז
  פריצות ואווירת חול.   

  

  כיבוס וגיהוץ בחול המועד: 
  א: אסור לכבס בחול המועד למעט המקרים הבאים:

   .(ורק את מה שצריך לחג)מגבות מצעים ובגדי ילדים קטנים, שהתלכלכו כולם.   •
  . יתקלקלאחר כך, והבגד  ביסה, לא ירד בכמיד יםכבסמכתם שאם לא   •

  (אין לעשות קפלים חדשים ומיוחדים).ב: מותר לגהץ בגדים בחול המועד לצורך החג. 
  

  אזכרה ועליה לבית העלמין
  ין לצורך אזכרה בחול המועד.א: לא עולים לבית העלמ

  לפני החג. לבית העלמין ב: כשחלה אזכרה בחול המועד מקדימים לעלות
  צדיקים בחול המועד. קבריבקר בג: מותר ל

  

  מהלכות ספירת העומר
  יום. 49לספור ספירת העומר ממוצאי חג ראשון של פסח ועד חג השבועות סך הכול  כיםצריגברים א: 

  ך לעצמו.הילות ישראל הוא שכל אחד גם מברב: כל אחד צריך לספור בעצמו. והמנהג ברוב ק
  "ץ מברך בשביל כולם, וכל אחד סופר בעצמו את הספירה בארמית. תימן שהשיהודי : מנהג ג
  (לא מברכים 'שהחיינו' לפני ספירת העומר). : לפני הספירה מברכים '..א.ק.ב.ו. על ספירת העומר'. ד
  שהיא יצא ידי חובה.   : צריך לברך ולספור בעמידה. מי שספר בישיבה מכל סיבהה

  זמן הספירה: 
  א: סופרים את העומר אחרי תפלת ערבית. יש סופרים אחרי קדיש תתקבל, ויש אחרי 'עלינו לשבח'. 

  פשר לספור בברכה כל הלילה. ב: רצוי לספור מיד אחרי צאת הכוכבים, וא
  כה, ויספור בשאר ימים עם ברכה. בלי בר(עד השקיעה) : מי שלא ספר כל הלילה, יספור ביום ג
  : מי שלא ספר יממה שלימה, סופר בשאר ימים בלי ברכה. ד
  . של אותו יום : מי שספר בלי ברכה יצא ידי חובת ספירה, והפסיד את הברכהה
  .כך וכךספרו אתמול  : מי שנשאל למניין הספירה אחרי השקיעה קודם שספר בעצמו, יענה:ו

  

  חג כשר ושמח!
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  לעי"נ

  ז"ל חסן בן יחיא הסבא
  ז"ל  חיאי בת שמעה הסבתא
  ז"ל יעקבבן  סעיד הסבא

  ז"ל יחיא בתמרים  הסבתא

  ז"ל שרה בתשושנה 

  ז"ל משה בן רבי

  ז"ל אברהם בןיצחק 

  ז"לאורה  בן בנימין

  ז"ל רחל   בתאורה 
  ז"ליחיא  בת נדרהורה א

  : רפואתהצלחת ולל
  יצ"ו   ביבאשמחה  פרחה בן  יורם

  ת"מ אשתו ליליאן 
  וכל בני ביתם 

  בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו
  מתוך בריאות, אושר, נחת ושמחה. 

   להצלחת
  הי"וויהודה דהן  תמר

  ולהצלחת ילדיהם היקרים: 
   הי"וותמיר  רעות הי"וושירלי  עקבי 

  הי"ו  ומתן הודיה
  פחותיהם. ומש

  : רפואתל
  .רחל ןב חננאל משה ,אסתר בתרחל 

  : להצלחת
  . שרונה בן וירין רחל בת שרונה ,רחל בן עוזיאל

  מא יי להצלחה ולזרע של ק
  . רבקה בן םדא ו שרונה בת רומ

  : יווג הגוןזלהצלחה ו

  שרונה  בת הדרל

  : עי"נל
  ז"ל   איזה בן אירמ

  ז"ל  רחל בת מירב טליה 

  ולרפואתלהצלחת 

  הי"ו אתי וגבי מדמוני 

  תמיר ושגיא.  וילדיהם
מתוך   כל אשר יפנו ישכילו ויצליחוביהי"ר ש

        ., ואריכות ימיםשמחה  ,נחת עושר, בריאות, אושר,
  

  ולעי"נ
  ז"ל ג'זל מדמוני  בןיחיא 
  ז"ל לולוה וסאלם  בתזיהרה 

  ז"ל  זיהרה בתודפנה 

  משפחת חברוני הצלחת ל
  עי"נ  ול

   ז"ל םמרי תב ציפורה
  ז"ל  זליכה בת םמרי

  ז"ל  היהוד בן יוסף ר' 
  ז"ל  סלימן בת סעדה
  ז"ל  יוכבד בן ניר
        ה .ב.צ.נ.ת

  : זרע של קימאל
    .יפה  תב ולאורטל ,נעמה -נעמי  ןבך לברו

  . רונית תב יפיתל .מסעודה  ןבאברהם חנניה לו שמחה בתלצילה 

  תמר  בןלברק  : גוןהזיווג ל

  לרפואה שלימה 
  ה שר תבתמר לו השר  תב אבהלז ,יונה בת  לשרה

  נ "לעי 
    ז"ל ה שר ןב מאיר ז"ל צביה תבשרה  ז"ל מלכה  ןברחמים 

  ז"ל סעיד  ןב לוםש ז"ל יהודה מורי  תב יונה  ז"ל  סיםינ ןבשלמה  מורי 

    ז"ל  שרה ןב יהודה ז"ל מרים  תב ציפורה, ז"ל שלום תב יונה

   ז"ל חווה תב מלכה  ז"ל רות   תב אלה לאה  ז"ל חווה ןב אריה

לנחת מרובה ולהצלחת כל משפחת   ,ליראת שמים ,יאותלבר
  אוחיון.  

    .להצלחת כל עם ישראל ולגאולה שלימה במהרה

  

  להצלחת  
  תומכיםה ום אברכיהוכל  כל תושבי מושב נחם

  .להדפסת והפצת החוברותהתורמים ו כוללב
  . םצאצאיההם ובני זוגם ו

   .ה ולברכהבו שה' ימלא כל משאלות ליבם לט
  בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו

, שמחה  ,נחת עושר, מתוך בריאות, אושר,
        .ואריכות ימים

  לולאי ז ונוריתבוע תרומת
  : לשם והצלחתם לרפואת

  

   ,נונה  בתעליזה  ,ניסן בןמשלה 
  מזל בתעליזה מזל בת נורית 

  שולה גולייט  בתורדה ושרית  בתנעמה 
  

  לעי"נ ו

    ז"ליחיא  בן משה
  ז"ל בועז  בן לשוב 

  ה .ב.צ.נ.ת

  :בתמונות השער זכויות יוצרים
  ויקיפדיה Yoninaמצה עגולה: ,
  , ויקיפדיהGilabrandצלחת צבעונית: 

  , ויקיפדיהBohringer Friedrichחיטה: 
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  :בנקודות החלוקה הבאות שלוםללא ת  וברתהשיג את החניתן ל

  

  .ת הערבבשעו   054/4970442  -: אבי יעקב והצפון חדרה
  054/4520579 –ר' מתי מעטוף  צפת: 

  052/4317113 –חביב טולדנו הרב  –מטולה 
  052/8235938 - ניר קנימח ר'  –ופרדס חנה  אבני חפץ 

  054/4577082 –ת מעטוף  לעד: משפח א
  052/2345501  –: אריאל פנחס רחובות 

  055/6790398  – אביטל יהודה ר' :לוד 
    050/4125363 -בית שמש: הרב מתניה גמליאל 

     050/6793271 - ציפורי אריה  :הוד השרון 
  054/8473108 - ליאור גמבש  ר' :רמת בית שמש

    052/7661738 –בני ברק: משפחת אביטל  
    054/8458455  –: דיאנה ובת ים חולון

  . 054/5635465  –עקב דהן ר' יירושלים: 
  052/9280217 - בועז לולאיפסגת זאב: 

   052/7152853  –תל אביב: משפחת ולד 
    050/7656414  –חת מדמוני משפ :וראש העין  פתח תקוה

    053/7783254 –שומרון: משפחת מנקדי  
  058/4187209  –אשקלון: עמיקם 

  08/9930306  -נתיבות: הרב חננאל גמליאל 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  קוראיםדיעת הלי
.ף לשיעורי תורהתחלימהווה  אלו ,החוברת נועדה לחזרה ושינון של ההלכות הרבות  

  .ימשיך לנהוג כמנהגו ,חומרות שלא כתובות בחוברתכל מי שנוהג 
  .במקרים של הלכה למעשה יש לשאול רב

  ירושליםפק י אוהזמנים בחוברת הם לפ
  

  כל הזכויות שמורות לעורך
©  

  מושב נחם
  פ"שת

  

  .לכל המעוניין ץניתן לצלם את החוברת ולהפי
הרביםהחוברת מחולקת חינם לזיכוי   

  !בשום אופן שימוש מסחרי האין לעשות בו


