
 מוא"ז משגב לשכת הרב

 
 הנחיות והלכות ערב פסח שחל בשבת

 
 

מהרגיל כדלהלן: ות שונותהשנה תשפ"א ערב פסח חל בשבת ולכן ישנן הנחי  

 
 זמנים ותאריכים 

 
תענית בכורות ובדיקת חמץ  -( 25.3ניסן ) יביום חמישי   

שריפת חמץ -(26.3)ניסן  יג יום שישי  

הוא גם ערב חג  (27.3)ניסן  יום שבת יד  

 

  18:34 :כניסת שבת

  10:15:ביום שבת סוף זמן אכילת חמץ

       19:22 כניסת החג בהדלקת נרות:וצאת השבת 
19:30:(28.3)טו ניסן  יום ראשון צאת החג  

 
 הנחיות הלכתיות

 

 יום חמישי י"ב ניסן )25.3(
 

רותתענית בכו  
לנס שהתרחש בימים ההם, בו ניצלו  הבכורות נהגו בזמנים עברו להתענות ביום זה כזכר*

בכורות ישראל, ובכורות המצרים מתו, אך כיום נוהגים לפדות תענית זו ב"סעודת מצווה" 

. בבית הכנסת  

 
 בדיקת חמץ

 יום חמישי החל מהשעה: 19:20  

 

בערוב היום החל מן  חמישי ית מחמץ לפני חג הפסח וביום מנהג ישראל לנקות את הב *

עורכים בדיקה יסודית, הבאה לוודא שאכן לא נשאר חמץ בבית, ועל כן נהוג  . 2019:השעה

 לבדוק בנר ו/או בפנס על מנת להאיר בכל אותם מקומות נסתרים ולבודקם.

 

הבדיקה צריכה להתבצע בכל אותם מקומות שיש חשש סביר שהוכנס לשם חמץ במהלך 

מכונית, שקית שואב האבק, מסנן מכונת השנה, כגון גינת הבית והמחסן, חדרי הבית, מקלט, 

 הכביסה, כיסי הבגדים, צעצועים, חריצי הספות והכורסאות וכו'.

 

האופפת את  תוך שימת לב לאווירה של שמחה ושותפותלבדיקה שותפים כל בני הבית, 

, ועל כן נהגו לפזר במכוון עשרה פתיתי לחם עטופים בנייר, וכמו ההכנות והבדיקה עצמה

ודק מחזר אחריהם על מנת למוצאם.הב -במשחק   

 

 



 

 לפני הבדיקה יש לברך: 

 

".ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ"  

לאחר הברכה בודקים בצורה יסודית בכל פינות הבית, ובסיום הבדיקה יש לבטל את כל  

 החמץ ולומר:

יתים ולא ביערתים יתבטלו והיו כעפר כל חמץ ושאור הנמצאים ברשותי שלא גיל" 

",הארץ  

"יהי רצון שאקבל כח ויכולת לפשפש ולבדוק בנגעי בתי נפשי, ולתקן מידותי,  
ים בקרבי שנקראים חמץ ושאור, ולבטל ביטול גמור את הכוחות השליליים הנמצא

ואזכה להתקשר למעלה בקדושה עליונה מתוך זיכוך הנפש בכוחות חיוביים וטובים. 
ך מיצרי הנפש האישיים נצא אל מרחבי הפריחה, האביב וההתחדשות, וכשם ומתו

שזכינו לנקות את הבית מחמץ, כך נזכה לנקות את הנפש ולטהרה במידות בין אדם 
 לחברו, לחברתו ולמדינתו".

 
משפחה שעוזבת את ביתה לפני פסח צריכה לבדוק את הבית מחמץ בלילה שלפני עוזבם אך 

 ללא הברכות הנ"ל.

 

 

 יום שישי י"ג ניסן 26.3
 

 
ריפת חמץש  

חמץ הוא אחד מחמשת מיני דגן )חיטה שעורה, שיבולת שועל, שיפון, כוסמת( ששהו עם מים 

אם נשאר חמץ בכמות מסחרית יש למוכרו לגוי באמצעות אתר של  דקות או יותר. 18במשך 

https://www.misgav.org.il/718/: המועצה בכתובת   

 

 

 
)יש להשאיר לחם  לבערו  ביום שישי  -מץ יש לשורפו מזעריות של ח אם נשארו כמויות

סעודות השבת( 2עדיף פיתות ל  

 
הכנות לשבת-יום שישי   

 . יש לאחסן את כלי החמץ ביום שישי 

 מומלץ לבשל את תבשילי השבת בכלים כשרים לפסח 

  סעודות שבת )מומלץ  2של יש להשאיר כמות מצומצמת של חמץ לברכת המוציא

 להשתמש בפיתות שאינן מתפוררות(

 .אין לבשל לשבת זו תבשילים המכילים חמץ 

 
 
 
 
 
 

https://www.misgav.org.il/718/
https://www.misgav.org.il/718/


 
 

 יום שישי הכנות לליל הסדר
 

 את ההכנות לליל הסדר אין לעשות בשבת אלא להקדימן ליום שישי.

הכנת הסלרי  ,לליל הסדר )בדיקה וניקוי חסה למרורהכנות הסימנים לשים לב במיוחד ל

כנת החרוסת והכנת מי מלח או מי לימון לטיבול.,הכנת ביצה קשה, הצליית זורע ,לכרפס  

 
 

 הכנת נרות
מערכות של נרות אחת לשבת ואחד לליל הסדר .יש להכין "נר נשמה" הדולק  2יש להכין 

חג.הרות שעות שממנו ידליקו את נ 26לפחות   

 

 שבת י"ד ניסן 27/3
 

יש לתכנן את סדרי הארוחות ביום שבת כך שיהיה ניתן לקיים מצוות עונג שבת וגם להשאיר 

פיתות על מנת למנוע פירורי חמץ על כן  2כדאי לבצוע על אבון לליל הסדר...ית  

 ההצעה שלי היא :

לון עריכת השולחן עם מפה חד פעמית ובלי כלים עריכת קידוש ובצעת הפת ,פינוי הניי

פ.פה ואח"כ עריכת סעודה עם כלים חד"צהרהפירורים ניקוי הבגדים וטאטוא ו  

 מומלץ לאכול בחצר במרפסת או בגינה.

 
יום שבת תפילת   

 

 תפילת שחרית בשעה מוקדמת

   10:15 בשעה  סוף זמן אכילת חמץיש לסיים עד  פת שחרית וסעודת שבת  

אמר את בית ואז לשנשארו יש לשים באשפה ולפנות מה את הפירורים -ביעור פירורי החמץ

 נוסח ביטול חמץ המופיע במחזור התפילה.

תפילת מנחה  נהגו להתפלל מוקדם בזמן מנחה גדולה ואז לומר את סדר "קורבן פסח " 

 המופיע במחזורים.

 
 סעודה שלישית

 
אבון לליל הסדר.ייש להקדימה על מנת "לשמור" את הת  

לאכול קניידלך העשוי מקמח מצה טחונה ברכתם מזונות ובסוף על  יש כמה אפשרויות :

 המחייה.

 לחילופין אפשר לאכול פירות רצוי משבעת המינים או סעודה עם בשר ודגים ושאר מטעמים.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מוצאי שבת ליל הסדר

 
 

את ההכנות לליל הסדר  עריכת השולחן חימום האוכל והדלקת נרות יש לעשות לאחר זמן 

  19:22 עהשבת בשצאת ה

 
 

 הדלקת נרות החג 
 

 מדליקים נרות על ידי העברה מאש שהייתה דולקת מערב שבת

מוסיפים בתפילה נוסח מיוחד שכולל גם הבדלה  -תפילות החג  

 ומי שלא מתפלל תפילה זו יאמר בצאת השבת "ברוך המבדיל בין קודש ולקודש"

 
 ליל הסדר

 
ההבדלה והוא מופיע בהגדה.נוסח הקידוש כולל בתוכו את ברכת   

 

במהלך קריאת ההגדה נהוג לשלב שתיית ארבע כוסות יין. תכולת כוס צריכה להיות לפחות 

מ"ל. מי שקשה עליו שתיית יין יכול לשתות מיץ ענבים או מיץ צימוקים. 86  

 

סביב מוטיב השמחה והזיכרון של יציאת מצרים אנו מקיימים את מצוות  - יום הולדת שמח

ליל הסדר על כל פרטיהן בדגש מיוחד על שיתוף הילדים המהווים את דור ההמשך של עמנו. 

חג האביב הינו החג הראשון בסדרת חגי ישראל, שכן חג הפסח הוא יום ההולדת הלאומי של 

ל עצמאות דעה ותרבות משלו, ומאז נכנסנו לספר העמים עם ישראל, בו נולדנו והיינו לעם בע

 לאור לשם ולתפארת.

 

עובדת היות חג הפסח דווקא באביב באה לציין את הקשר בין התחדשות הטבע והפריחה, ובין 

השמחה על חידוש התהוותנו כעם. נאמר בתורה בספר דברים "ושמחת בחגיך והיית אך 

צב. כשאומה שלמה זוכרת את עברה ומתחברת שמח". פסוק זה אינו ציווי אלא תאור מ

 לשורשיה אזי מתפרצת השמחה מאליה. 

 

 

 לכל תושבי המועצה האזורית משגב
חג פסח שמח   

 

 

  20:00-17:00, בין השעות  3/2021/22יום שני    זורית תתקיים באשחר :הגעלת כלים א*

https://www.misgav.org.il/718/     : מכירת חמץ  באתר המועצה בכתובת* 

 

https://www.misgav.org.il/718/

