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 עין גב מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 

   

 rabanutsigal@gmail.com 4667576-04,פקס:3867576-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

 א"פפסח תשבס"ד, 
 9/21סימוכין: 

 דינים הנחוצים לכל מי שברצונו להכשיר כלים
 

 שעות לפני ההגעלה. 24כלים המיועדים להכשרה, אין להשתמש בהם  .א
 יש לנקות את הכלים היטב לפני ההגעלה. .ב
 אי אפשר להכשיר. –שאי אפשר לנקותם כראוי  גומות או סדקיםלים שיש בהם נקבים, כ .ג
 אי אפשר להגעיל. - עם ידיות עץ או סיליקון סכיני מטבח .ד
לרחוץ היטב במים קרים ומותרים. ויש נוהגים להחמיר ולהגעילם ומומלץ לפנות לרב  – כלי זכוכית מכל סוג .ה

 לקבל הדרכה.
 צריכים הגעלה. –שמשתמשים בהם בחמים  יטכלי פלסטיק, אימייל ובקל .ו
 אי אפשר להכשיר. – כל חרסינה וקרמיקה .ז
 בהגעלה. –לא ניתן להכשיר, תבניות המיוחדות לבישול דינם כסירים  – תבניות אפיה .ח
שעות ולאחר מכן לנקותם היטב, ולהפעילם בחום הגבוה ביותר למשך שעה  24אין להשתמש בהם  – תנורים .ט

 ורבע.
לאחר הוצאת הפסולת המצויה, יש להפעילו כשהוא ריק בתכנית הארוכה בחום הגבוה ביותר  – מדיח כלים .י

 עם חומרי ניקוי.
 מומלץ שלא להכשיר, ובקום הצורך יש לפנות לרב. – מיקרוגל .יא
עירוי מים חמים מכלי ראשון, ומומלץ לצפות בנייר כסף . )ואם ניתן להגעיל עדיף מכל  – החצובה שעל הגז .יב

 האפשרויות(. 
 עירוי מים חמים מכלי ראשון . – סביבות ותחתיות הגז

 מומלץ להגעיל )כי זה קל ונוח( לאחר ניקוי כל החורים היטב. – ראשי גז
 עירוי מים חמים מכלי ראשון. )להעמידה במצב רגיל על הרגליות( ומומלץ לצפות בנייר כסף. – הפלטה לשבת

החוששים שיתקלקלו, אפשר לכסות את השיש בנייר כסף עירוי מים חמים מכלי ראשון, ו – השיש והשולחנות .יג
 )עבה( ואת השולחן במפה, לכל ימי הפסח.

 עירוי מים חמים מכלי ראשון. – הכיור .יד
 די להם בשטיפה וניקיון היטב במים קרים. –שמשתמשים בהם בקר  כלי כסף .טו
 די להם בשטיפה וניקיון היטב במים קרים, ובחריצים ובפתחי אוורור לנקות עם שואב אבק. – מקרר ומקפיא .טז
אם מניחים עליו מאכלים, אין לו הכשר. ואם לא הניחו עליו מאכלים כלל, אינו צריך הכשר  – מיחם מים חמים .יז

 נקותם היטב.. וטוב ל 4למיחם אוטומט ומכשירים כעין תמי ואפשר להשתמש בו גם לפסח. וכן הדין גם 
 אינו צריך הכשר. – טרמוס .יח
 הכשרתה בהגעלה –שמשתמשים בה עם שמן  מחבת רגילהאין לה הכשר,  – מחבת טפלון .יט
 דינם כמו הכלים עצמם וכלי שצריך הגעלה אף המכסה צריך הגעלה. – מכסה הכלים .כ

 מזלגות(.שמרסקים בתוכו דינם בהגעלה לאחר ניקיון היטב. )הקערות וה  וכן  מכונה לטחינת בשר .כא
 די להם בשטיפה היטב והמחמירים שוטפים במים חמים. – שיניים תותבות .כב

 
 מכירת חמץ

 
ניסן  שלישי י'עד ליום  לפני הצהריים וכן ע"י רבני הישובים 10:00-13:00במשרדי המועצה הדתית בין השעות 

, נא לא לבצע את המכירה אלא באמצעות הרבנים והמשגיחים אשר מונו על ידי הרבנות 23.3.21 – פ"אתש
 עמק הירדן. –הראשית 

 .052-8966774הרב עמוס שושן  .050-5239175 –, נייד הרב דידי 04-6757638 טלפון לבירורים :
 .10:00בשעה   27.3.21 –ערב פסח י"ד ניסן  שבתביום  סוף זמן אכילת חמץ :

 .11:30בשעה  26.3.21 –ניסן  שישי י"גביום  ביעור חמץ: סוף זמן
 בברכת פסח כשר ושמח 

 
 הרב שלמה דידי 

 עמק הירדן –הרב האזורי 
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