
  

  
  
 

  יום חמישי 
  

  ). 18:15. צאת הצום: 4:25(כניסת הצום:  תענית בכורות* 
. בסיום הבדיקה ביטול 18:15* בדיקת חמץ החל משעה  

  חמץ כבכל שנה. 
  * יש להשאיר חלות לסעודת שבת ולהניח בצד. 

בשעה   בלילה:  קיץ  לשעון  לעבור  לשכוח  לא  יש   2:00* 
  .3:00קדימה לשעה להזיז את השעון שעה 

  * לא לשכוח להשלים את מכירת החמץ. 
  

  יום שישי 
  

ללא ביטול (לא כולל חלות לסעודות שבת)  * שורפים חמץ  
  . 11:40 שישית, לאחריו עד שעה

 * יש להכין את כל הנדרש לשבת וליל הסדר מבעוד מועד
 .(כולל צליית הזרוע, הכנת הביצה, הכנת המרור וכיוצ"ב)
  עדיף להכין שבת כשרה לפסח (למעט חלות לסעודה). 

  . 18:58. שקיעה: 18:38* הדלקת נרות: 
נר נשמה שיחזיק עד מוצאי   * בהדלקת נרות יש להוסיף 
שבת לשם הדלקת נרות החג במוצאי שבת. מוטב להכין 

לא (ואם  עבור פסח  גם  נרות  ניתן   מראש  מראש,  הוכנו 
  להכינם במוצ"ש ללא הדבקת הנרות). 

* את החלות בסעודת השבת עדיף לאכול לא על שולחן 
מיועד  שלא  אחר  בחדר  אלא  לפסח  המוכשר  האוכל 
לאכילה בפסח. לאחר סיום אכילת החלה יש לנקות את  

  הידיים והבגדים ולעבור לסעודת השבת ליד השולחן.
  
  
  

  שבת הגדול 
  

שבת תתקיים מוקדם מהרגיל על מנת להספיק תפילת    *
בבית הכנסת    7:00לאכול חמץ. שחרית תתקיים בשעה  

  הקהילתי. 
  * אין לאכול מצה במהלך השבת. 

  .10:10* סוף זמן אכילת חמץ: 
שנשארו  הפירורים  את  לאסוף  יש  החמץ  אכילת  לאחר   *

לאסלה עם    ולזרקם  לבער  ניתן  הרבה,  נשאר  (ואם 
מכןאקונומיקה) לאחר  בנוסח    .  החמץ  את  לבטל  יש 

שנאמר אחרי שריפתו. יש להשלים ביעור חמץ עד לשעה  
11:25 .  

  * לאחר הסעודה מצחצחים שיניים. 
* סעודה שלישית מקיימים ללא ברכת המוציא (ניתן לסעוד  

עדיף להקדים סעודה שלישית   על בשר, פירות וכיוצ"ב).
  כדי לאכול את המצה בליל הסדר לתיאבון.

סדר יש לערוך מיד בצאת השבת ולא במהלך * את שולחן ה
  השבת, שאין מכינים משבת ליום טוב. 

  
  מוצאי שבת 

  
עם צאת השבת תאמר האישה "ברוך המבדיל בין קודש *  

  חג מנר הנשמה שהוכן מראש. לקודש" ותדליק נרות 
  * בתפילת ערבית מוסיפים "ותודיענו".

  * מכינים את שולחן הסדר.
יין, קידוש, נר, הבדלה,   –* סדר הקידוש בליל הסדר יקנה"ז  

  זמן (כמפורט בסידורים). 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  


