08-9570041

הוראות והודעות לקראת חג הפסח תשפ"ב הבעל"ט
הפעילות במשרדי הרבנות והמועצה הדתית ובמוקדי הגעלת כלים
יתקיימו בכפוף לאישור משרד הבריאות בהתאם למצב!
מכירת החמץ תתקיים
בבנין הרבנות והמועצה הדתית
רחוב התלמוד  ,8באר-שבע

הגעלת כלים

הציבור מתבקש לתרום בעין יפה

כמדי שנה תקיים הרבנות מבצע הגעלת כלים לציבור הרחב בלא תשלום בשכונות העיר,
בימים שני  -חמישי ,י'  -יג' ניסן ( )11.4.22 - 14.4.22לפי הפירוט דלהלן:

החל מב' בניסן תשפ"ב ()3.4.22
ועד יג' בניסן תשפ"ב ()14.4.22
מהשעה  9:00ועד השעה 14:00

המקום

שכונת רמות
ליד המקווה ,רח' המדע
שכונה ג'
ליד המקווה ,רח' עליאש
ליד מקווה שאול המלך
מרכז העדה האתיופית "שבו בנים"
שכונת נחל עשן
מול ״המקווה״ ,רח' דוד ואליהו 4
שכונת פלח 6
ליד בית הכנסת "זכור לאברהם"
שכונת נווה זאב
ליד תלמוד תורה חב"ד ,רח' גרוסמן
שכונה ד׳ צפון
ליד המקווה ,רח' שמעון בן שטח
קרית האבות
ליד ישיבת "בית יוסף"

וכן בבתי הכנסת באמצעות
רבני בתי הכנסת בלבד.

תענית בכורות

יום שישי יד' בניסן תשפ"ב ()14.4.22
נוהגים להשתתף
וכל המשתתף בסעודה רשאי לאכול
מהסעודה ובכך הוא פטור מהצום
גם השנה ,לשכת רב העיר תעמיד לרשות בתי הכנסת
תלמידי חכמים שיסיימו מסכת אחר תפילת שחרית ביום זה,
אך ורק בתיאום מראש ,עם לשכת הרב בטל08-6204007 :

ימים

שעות

יום שני
י' ניסן תשפ"ב ()11.4.22
יום שני
י' ניסן תשפ"ב ()11.4.22
יום שלישי
יא' ניסן תשפ"ב ()12.4.22
יום שלישי
יא' ניסן תשפ"ב ()12.4.22
יום רביעי
יב' ניסן תשפ"ב ()13.4.22
יום רביעי
יב' ניסן תשפ"ב ()13.4.22
יום חמישי
יג' ניסן תשפ"ב ()14.4.22
יום חמישי
יג' ניסן תשפ"ב ()14.4.22

14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
14:00-18:00
16:00-24:00
15:00-20:00
14:00-18:00
15:00-24:00

נא להופיע
במועד ובשעות
הנקובות

החל מיום שבת
)2.4.22
א' בניסן תשפ"ב ((2.4.22

בדיקת חמץ

יום חמישי בלילה ,אור לי"ד בניסן ( )14.4.22
(לאור הנר) מיד עם צאת הכוכבים בשעה  19:26אחרי תפילת ערבית

תוקף תעודות ההכשר לכל בעלי העסקים

פג בערב פסח תשפ"ב

בקניית מוצרים לפסח יש לוודא שלמוצר יש

כשרות לפסח תשפ"ב

למקום העומד תחת השגחתנו בפסח,

ניתנת תעודת הכשר
מיוחדת לפסח תשפ"ב

מגוף המוסמך וידוע הרשאי לתת הכשר למוצרים.

נא לדרוש תעודת הכשר לפסח תשפ"ב

אין להסתמך על מדבקות הכתוב עליהם כשר לפסח!

קניית מוצרי מזון לאחר הפסח

סוף זמן אכילת חמץ

לאחר הפסח יש לקנות מוצרי מזון
אך ורק במקומות שמכרו את החמץ
שברשותם לפני הפסח לגוי
באמצעות הרבנות באר-שבע

סוף זמן שריפת חמץ

		
משרדי הרבנות והמועצה הדתית
		
הרה"ג אבוחצירא פנחס שליט"א
		
הרה"ג אמסלם שלמה שליט"א
				
הרה"ג ביינה מזור שליט"א

שימו לב!

08-6204000
08-6281060
08-6437640
054-4458522

יום שישי י"ד ניסן תשפ"ב ( )15.4.22בשעה 10:01
יום שישי י"ד ניסן תשפ"ב ( )15.4.22בשעה 11:20

הרה"ג גגולאשוילי אברהם שליט"א 		
			
הרה"ג דהאן יוסף שליט"א
				
הרה"ג חדאד ישראל שליט"א
			
הרה"ג טריקי אברהם שליט"א
					
הרה"ג כהן יורם שליט"א

אין לפתוח ולהשתמש בחמץ או בתערובת חמץ
או להוציא כלים של החמץ עד מוצאי שבת
פ' "אחרי מות" (אסרו חג  -מימונה) כ"ב ניסן תשפ"ב ( )23.4.22לא לפני השעה 20:00

052-4007464
054-4348747
054-2002934
054-4586152
054-4334490

		
הרה"ג כהן שמעון שליט"א
הרה"ג מאמאן אברהם שליט"א
הרה"ג מנגשה אלעזר שליט"א
		
הרה"ג נמש יעקב שליט"א
		
הרה"ג סויסא מאיר שליט"א

052-8903964
052-7127337
054-6351021
054-4600282
050-7282947

בברכת גאולה שלמה
ופסח כשר ושמח

מר יהושע (שוקי) דמרי
ממונה המועצה הדתית

הרב יהודה דרעי

רב העיר וראש אבות בתי הדין

