
ושמח!כשרפסח
 לתושבי
 כפר סבא

ב"ה

 מחולק חינם
 באזור כפר סבא
 גליון 39
פסח תשע"ח

ב"ה

בית חב"ד
כפר סבא

יהדות בקהילה • הכנה לבר מצוה • תפילין ומזוזות • קייטנות וחוגים • חינוך ושיעורי תורה • רווחה וחסד

 אירועים לילדים ולנוער • התנדבות עם בעלי צרכים מיוחדים • תמיכה בחילי צה"ל • תמיכה בנפגעי הטרור

תמיכה במשפחות שכולות • התנדבות בבית הרפואה • כולל להוראה ולימוגי רבנות • גני ילדים ופעוטונים 

גם בפייסבוק 

 בית חב"ד
כפר סבא

 בדיקה, ביעור
ומכירת חמץ
סיפור לחג

לוח זמנים 
ואירועים
 אפיית מצות
מצולמת
 המדריך
לליל הסדר
רעיון לפסח



תושבים יקרים!

כל  מסובים  השולחן  סביב  האחדות.  חג  הוא  פסח 
ארבעת הבנים לסוגיהם, והדלת פתוחה ל'כל דכפין' - 
כל רעב ונזקק. והבן החמישי - זה שכלל לא בא לשולחן 
הסדר? גם אליו מגיעים שלוחי חב"ד בסדרים ההמוניים 

בקוסקו ובקטמדנו, בבנגקוק והיכן שרק תרצו. 

זה קורה גם כאן, בכפר סבא. בית חב"ד כפר סבא 
בממונכם,  או  בגופכם  ולסייע,  להצטרף  אתכם  מזמין 
שאנו  ולסדרים  הפסח  לקראת  המזון  סלי  לחלוקת 
עורכים ברחבי העיר, כדי לתת לכל אחד את ההזדמנות 
לחוש כבן חורין, עד לחירות האמיתית אליה נזכה בקרוב, 

בגאולה השלימה.

* *

3330 שנים רצופות חוגג עם ישראל את חג הפסח. 
שנים של מסורת מפוארת העוברת מאבא לבן ונמסרת 

מדור לדור.

מחדש.  שנה  בכל  שוב  מתרחשת  ממצרים  היציאה 
לצאת.  לנו  וקוראת  ומעשית  אקטואלית  נשארת  היא 
לפרוץ את ה"מצרים". להתעלות על מיצרי הנפש וקיבוע 

הרוח. להתקדם.

.
בברכה לחג פסח כשר ושמח!

 הרב אהרן קנייבסקי
 יו"ר מוסדות חב"ד
ובית חב"ד כפר סבא

פסח הוא חג 
האחדות. סביב 
השולחן מסובים 
כל ארבעת 
הבנים לסוגיהם, 
והדלת פתוחה 
לכל רעב ונזקק. 

טלו גם אתם 
חלק והעניקו 
חירות. לעצמכם 
ולסביבה. יותר 
סלי מזון, יותר 
משתתפים 
בסדרי הפסח, 
ויותר שמחה.

 הרב
 אהרון

 קניבסקי
 שליח ראשי

 מנהל
 בית חב"ד

 ויו"ר מוסדות
 חב"ד

כפר סבא

 יו"ל ע"י
בית חב"ד כפר סבא )ע"ר(

ויצמן 105 כפר סבא
 טל: 09-7673568

פקס: 077-5356967
www.ChabadKS.co.il

kfar-saba@chabad.org.il

© כל הזכויות שמורות
 תודות: לאתר צעירי חב"ד
www.chabad.org.il
 ולאתר חב"ד אורג
www.chabad.org
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות 

 העלון טעון גניזה
ויש לשמור על קדושתו.



 יום שישי  30/3/2018עם חב"ד
 י"ד ניסן התשע"ח
בשעה 20:00 בערב

בחסות:

 המחלקה
למורשת ישראל

 חווית ליל הסדר
לכל המשפחה

 סעודה מפוארת וחגיגית 
סדר באווירה משפחתית

 שמחה ותחושת חירות
עם שירי החג ומשמעותו

 הגדה של פסח מצות ויין, 
חוויה כמיטב המסורת

לרשותכם שבעה מוקדים ברחבי העיר 
בשפות עברית רוסית וספרדית

עב בית הסטודנט רח' משה שרת 1 כפר סבא

עב המרכז הרפואי מאיר )אולם חדר אוכל צוות(

עב בית כנסת חב"ד מזרח העיר רח' הדוכיפת 5

עב הוסטל משה דיין

Рус הוסטל עמיגור רח' משה דיין

Рус בית הסטודנט רח' משה שרת 1 כפר סבא

Esp קניון הכיכר רח' הכיכר 4

 הרשמה מראש חובה:

09-7673568 
 עד לתאריך ד' ניסן 20/3

לאחר מכן הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד

 בית חב"ד כפר סבא
ויצמן 105 טל: 09-7673568 
www.chabadKS.org.il



אל אחינו בני ישראל, בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו שלום וברכה!

לימודיו  גם  ולכן  המיוחד,  תוכנו  לו  יש  יום-טוב  כל 
והוראותיו המיוחדים, הנוגעים לכל אלה שהיום-טוב ניתן 
להם, דהיינו, כל אחד מישראל – בתור יחיד והן בתור חלק 

מכלל ישראל – וכן לכלל ישראל בתור כלל.

של  בשמו  ומתבטא  משתקף  יום-טוב  כל  של  אופיו 
היום-טוב, והמצוות, דינים ומנהגים הקשורים עמו.

אחד הענינים העיקריים שבחג הפסח נרמז גם בשם 
שקבעו אנשי כנסת-הגדולה ליום טוב זה – "זמן חרותינו".

 – בחיים  דרך  מורה  חיים",  "תורת  שנקראת  והתורה 
דורשת מכל יהודי לזכור, היינו לחיות מחדש, את החירות, 
יום מימי חיינו. ובסגנון רבותינו זכרונם  יציאת מצרים, כל 
לברכה: בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את 

עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים.

שמלכות  בזמנים  הן   – דור  לכל  הם  והדרישה  הציווי 
היה  ובית המקדש  דורות  זה כמה  קיימת  היתה  בית-דוד 
קיים, והן בזמנים החשוכים של דור השמד, רחמנא ליצלן.

ואל כל יהודי בכל יום. אף על פי שאתמול היתה אצלו 
"יציאת מצרים", צריך הוא לחיות את "יציאת מצרים" היום 

מחדש, ומחר עוד הפעם.

שהוא  בכך  מתבטא  מצרים"  "יציאת  של  התוכן  כי 
משתחרר מההפרעות והמיצרים העומדים בדרכו ומונעים 
ממנו להיות מה שהוא צריך להיות ולעשות מה שהוא צריך 

לעשות.

מספיקה  אינה  אתמול  של  מצרים"  ה"יציאת  ולכן, 
עבור מצבו ודרגתו היום, וה"יציאת מצרים" של היום – לא 

תספיק עבור מחר.

* *

עלינו  הבא  חירותנו"  ש"זמן  יתברך,  השם  יעזור 
לטובה, יביא לכל אחד ואחת את החירות מכל ההפרעות, 
ובטוב  בשמחה  ולשגשג,  ורוחניות,  חומריות  גשמיות, 
לבב, בעילוי אחר עילוי, עד לזמן חירותינו במלוא המדה – 
הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה 

בימינו.

 בברכת חג הפסח כשר ושמח
מנחם שניאורסאהן

התורה דורשת 
מכל יהודי 
לזכור, לחיות 
מחדש, את 
החירות, יציאת 
מצרים, כל יום 
מימי חיינו

ה"יציאת מצרים" 
של אתמול אינה 
מספיקה עבור 
מצבו ודרגתו 
היום, וה"יציאת 
מצרים" של היום 
– לא תספיק 
עבור מחר

להתעלות 
 מחדש
 רעיון לחג

 הפסח
מתוך מכתבו 

של הרבי זי"ע 
מליובאוויטש



 קייטנת הפסח:
לילדי כפר סבא גילאי 10-3

מיום חמישי ו' ניסן 22/3
עד יום רביעי י''ב ניסן 28/3

מוקד רישום - בית חב"ד
09-7673568

 טיול אבות ובנים:
 יום ראשון ט' ניסן - 25/3

טיול אתגרי לצפון משותף לאבות 
ובנים שהשתתפו בתכנית החורף 

"אבות ובנים בעקבות התנאים".
לפי התכנית יהנו המשתתפים 
משיט קיאקים בירדן, תפילה 

בקברו של רבי מאיר בעל הנס 
וארוחת ערב מול הכינרת.

 התוועדות חסידית:
 יום שני י' ניסן - 26/3

 לכבוד י''א ניסן יום הולדתו של
 הרבי מליובאוויטש זצ'''ל

תתקיים התוועדות חסידית בבית 
הכנסת חב''ד ברחוב הכיכר 4 

בשעה 20:30

 סדרי פסח ציבוריים:
יתקיימו בשבעה מוקדים ברחבי 
העיר כפר סבא, בשפות: עברית, 

 רוסית, וספרדית.
 ההרשמה מראש חובה,

ראה מודעה בדף הקודם.

 סעודת משיח:
 יום ו' כ''א ניסן 6/4

 שביעי של פסח
במספר מוקדים בשעה 17:30

פרטים במודעה בהמשך הגליון.

 הפנינג אפיית מצות:
ביום שלישי ד' ניסן 20/3  • 

 בשעה 17:00
 בבית הכנסת שכונת אליעזר

רחוב פרישמן 12.

ביום שני י' ניסן 26/3  • 
 בשעה 17:00

בקניון כפר סבא הירוקה.

 ערב פסח
 יום שישי י"ד ניסן – 30/3 
סוף זמן אכילת חמץ: 10:39
סוף זמן ביעור ומכירת חמץ: 11:42
הדלקת נרות וכניסת החג: 18:37

 חג הפסח
 שבת קודש ט''ו ניסן - 31/3
צאת החג: 19:36

 ערב שביעי של פסח
 יום חמישי כ' ניסן – 5/4
הדלקת נרות: 18:41

 שביעי של פסח
 יום שישי  כ''א ניסן – 6/4
 הדלקת נרות שבת:
 )העברה מאש קיימת(
לפני השעה 18:41

 שבת פרשת שמיני 
 שבת קודש כ''ב ניסן 7/4 
צאת השבת: 19:41

זמנים 
ואירועים

חג הפסח 
ח " ע ש ת



חג  ערב  של  היום  חצות  לפני  שעה 
הפסח אנו מצווים להיות נקיים מחמץ 
לחלוטין. לשם כך אנו מנקים ומכינים 
אחרי  החג.  שלפני  בימים  הבית  את 

הנקיונות יש לנקוט בשלושה צעדים:

1. מכירת חמץ
את מוצרי החמץ ואת כלי החמץ שאין 
ברצוננו לשרוף ולכלות, יש לרכז בארון 
סגור נעול ומסומן. את החמץ הזה יש 
איסור  על  לעבור  לא  כדי  לגוי  למכור 
שחמץ  לדעת,  חשוב  חמץ.  החזקת 
 - הפסח  עליו  ועבר  לגוי  נמכר  שלא 

אסור בהנאה גם לאחר הפסח!

לאחד  ניגשים  חמץ?  מוכרים  איך 
ויצמן  הרבנים שבאזור, או לבית חב"ד 
ומבצעים מעשה קניין  105 כפר סבא, 
של החמץ. את המכירה יש לערוך עד 
 11:42 י''ד ניסן 30/3 בשעה  יום שישי 
האחרון(  ליום  להמתין  לא  )מומלץ 
אל  לגשת  באפשרותם  שאין  אלה 
הרב למכור את החמץ, אנו מאפשרים 
לרב  החמץ  למכירת  הרשאה  להעביר 
באמצעות האינטרנט באתר בית חב"ד 

www.chabadks.co.il

2. בדיקת חמץ
בבדיקת חמץ אנו מוודאים שלא נותרו 
פירורי חמץ בפינות הבית. את הבדיקה 

עורכים ביום חמישי י''ג ניסן 29/3.

תורת  פי  )על  נוהגים  הבדיקה,  לפני 
הקבלה( להניח במקומות שונים בבית 
בשקית  עטופים  חמץ  חתיכות  עשרה 

נייר, ובעת הבדיקה "מוצאים" אותם.

את הבדיקה יש לערוך לאור נר דווקא 
סורק  המשפחה  אבי  משעווה(.  )רצוי 
לאור הנר את חדרי הבית והפינות בהם 
יתכן ונמצא חמץ. את החמץ שמצאנו 
מכניסים בעזרת נוצה וכף עץ אל תוך 

שקית נייר.

לפני הבדיקה יברך: 

רּוְך  ֱאלֹ־ֵהינּו ּבָ אד־ני  ה  ַאּתָ
נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך 

יעּור ָחֵמץ: נּו ַעל ּבִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ ּבְ

אחר הבדיקה אומרים:

>ל  א ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ּכָ ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
יּה ּוְדָלא ְיַדְעָנא  יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ֲחִמּתֵ

ְדַאְרָעא: ַעְפָרא  ּכְ ֶהְפֵקר  ְוֶלֱהֵוי  ֵטל  ִלּבָ ֵליּה, 

מי שאינו מבין ארמית יאמר בעברית:

כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא 
ראיתיו ושלא פיניתיו ושלא ידעתיו - 

יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.

3. ביעור חמץ
יום שישי י''ד 30/3 בשעה 10:39 נכנס 
לתוקף איסור אכילת חמץ. לאחר מכן, 
בבדיקה  שנמצא  החמץ  את  שורפים 

אמש, לא יאוחר מהשעה 11:42.

וכך אומרים:

>ל  א ִבְרׁשּוִתי, ּכָ ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיּכָ
יּה  ַדֲחִמּתֵ יּה,  ֲחִזּתֵ ּוְדָלא  יּה  ַדֲחִזּתֵ
יּה,  ִבַעְרּתֵ ּוְדָלא  יּה  ְדִבַעְרּתֵ יּה,  ֲחִמּתֵ ּוְדָלא 

ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ּכְ ִלּבָ

מי שאינו מבין יאמר בעברית:



ברשותי, המצוי  ושאור  חמץ   כל 
שהבחנתי  ראיתיו,  ושלא  שראיתיו 
ושלא  שפיניתיו  בו,  הבחנתי  ושלא  בו 
כעפר  הפקר  ויהיה  יתבטל  פיניתיו, 

הארץ.

יש נוהגים לומר בשעת שריפת חמץ:

ֵואלֵֹהי ְיִהי  ֱאלֹ־ֵהינּו  אד־ני  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון 

ָחֵמץ  ְמַבֵער  ֲאִני  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ֲאבֹוֵתינּו, 

ַהִחיצֹוִנים  ל  ּכָ ֶאת  ַבֵער  ּתְ ְך  ּכַ ּוֵמְרׁשּוִתי,  יִתי  ִמּבֵ

ִיְצֵרנּו  ְוֶאת  ָהָאֶרץ  ִמן  עביר  ּתְ ַהּטּוְמָאה  רּוַח  ְוֶאת 

ר לעבדך  ׂשָ ן ָלנּו ֵלב ּבָ נּו ְוִתּתֶ ַבֲעֵרהּו ֵמִאּתָ ָהָרע ּתְ

ן  בָעׁשָ ָעה  ָהִרׁשְ ְוָכל  ַאֲחָרא  ַהִסְטָרא  ְוָכל  באמת. 

ְוָכל  ָהָאֶרץ  ִמן  ָזדֹון  ֶלת  ֶמְמׁשֶ ְוַתֲעִביר  ְכֶלה  ּתִ

ּוְברּוַח  ֵער  ּבָ רּוַח  ּבְ ַבֲעֵרם  ּתְ ִכיָנה  ַלׁשְ ַהְמִעיִקים 

ַעְרּתָ ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת ֱאלֹ־ֵהיֶהם  ּבִ ם ׁשֶ ׁשֵ ט, ּכְ ּפָ ִמׁשְ

ָלה. ה, ָאֵמן ּסֶ ָיִמים ַהֵהם ּוִבְזַמן ַהּזֶ ּבַ

שטר הרשאה למכירת חמץ
לרב  ורשות  כוח  נותן  מטה,  החתום  אני 
ומורשה  שליח  אותו  ועושה  קניבסקי,  אהרון 
ידי  או על  ולהשכיר, בעצמו,  במקומי למכור 
כל  שלוחים,  מאה  עד  ושליח-שלוחו,  שלוחו 
מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, 
הן הנמצא ברשותנו, ו/או ביד אחרים, או שיש 
לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד 
לנכרי  שישכיר  כוחו  מייפים  אנו  וכן  אחרים. 

כל המקומות שהחמץ מונח שם.
וחשש  דעתנו, שכל חמץ  מגלים  אנו  ובזה 
חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי 
והן מצד  בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות 
זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח 
למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה 
ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו  לפי חוות-דעתו, 

כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.
_______________________ שם ומשפחה
_______________________ כתובת מלאה
_________________ וע"ז באתי על החתום
____________________________ תאריך

 גזור ושלח
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 מוכרים
חמץ!

על־פי ההלכה ניתן למכור את 
 החמץ עד חצי היום בערב פסח.

לכן יש למלא טופס מכירת 
חמץ לא יאוחר מהשעה 11:42 
ביום שישי י"ד ניסן - 30/3/18

טפסי מכירת חמץ יתקבלו עד יום חמישי 
י''ג ניסן 29/3 בשעה 17:00 בלבד.

פסח כשר ושמח

משרדי בית חב"ד1
ויצמן 105 � 09-7673568 

בדואר האלקטרוני3
kfar-saba@chabad.org.il

אתר האינטרנט2
www.chabadKS.org.il

אפשרויות4
למכירת חמץ מהודרת:

שילחו את המילים "מכירת חמץ" 
ואת שם הרחוב שלכם בהודעת 

סמס או WhatsApp לטלפון 
054-6677-072. ואנו נקשר אתכם 

לנציג הקרוב ביותר.

4
15 מוקדים

מסירה לנציגי חב"ד
לרשימת הנציגים ראה עמ' 15 
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קמח:

בקמח  נשתמש  הפסח  מצות  לצורך 
שהקמח  להזהר  עלינו  לחלוטין.  יבש 
יחמיץ.  שמא  מים,  עם  במגע  יבוא  לא 
החיטים  על  לשמור  הוא  ביותר  הטוב 
טחינת  לפני  עוד  הקצירה,  מרגע  כבר 

הגרגרים לקמח.

מים שלנו:
לא  לכן,   הבצק.  החמצת  את  מזרזים  חמים  מים 
נשתמש בסתם מים מן הברז. אנחנו שואבים מים 
אותם  ומאחסנים  ערב,  לפנות  האפיה  לפני  יום 
בכלים אטומים למשך לילה שלם. כך הם מתקררים 
ומתאימים להכנת המצות. מכאן נובע שמם המיוחד 

- מים ש"לנו": מים שישנו כל הלילה...

לישה:
ומוזגים  הקמח  את  שופכים 
ולשים  קערה  לתוך  המים  את 
הידיים.  בעזרת  במהירות  אותם 
העיסה עדיין פריכה ומתפוררת. 
כבד,  ברזל  במוט  נעזר  הלש 
את  ומחבר  מועך  הוא  בעזרתו 

חלקי הבצק לגוש אחד.

רידוד:
לפרוסות  הבצק  את  פורסים 
מערוך  ובעזרת  קטנות,  עגולות 
אותם.  ולמתוח  לרדד  מתחילים 
לוקח  'הגומר'  שנקרא  מומחה 
אותו  ומרדד  הבצק  עיגול  את 
דק  יוצא  שהבצק  עד  בחוזקה 

ומוכן לאפייה.

1

2

3

6 צעדים
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חירור:
שכחנו!  כמעט  רגע...  רגע... 
הבצק  את  ככה  נכניס  אם 
לתנור, המצה תתנפח ותאבד 
ה'מחורר'  צורתה.  את  לגמרי 
מנקבים  שבו  מיוחד  כלי  הוא 
את המצה בנקבים זעירים וכך 

מונעים ממנה להתנפח.

אפייה:
הבצק כבר מוכן ועכשיו נשאר 
מניחים  אותו.  לאפות  רק 
ארוך  מקל  על  המצות  את 
ומגלגלים אותן בזהירות בתוך 
חלל התנור. חום התנור חזק 
מאוד והמצה נאפית במהירות. 
להוציא  להזדרז  חייב  האופה 
את המצות מהתנור כדי שלא 

ישרפו.

הקמח מהר מהר!! מחיבור  דקות   18 הבצק  על  שעוברות  ברגע  נעשה והמים, הוא הופך לחמץ. לכן אנו מקפידים שבתוך פחות מ-18 זהירות:  הכל  התנור.  מן  ומוכנה  אפויה  תצא  כבר  המצה  באופן זריז ומחושב על מנת למנוע את החמצת הבצק.דקות, 
רידוד:

לפרוסות  הבצק  את  פורסים 
מערוך  ובעזרת  קטנות,  עגולות 
אותם.  ולמתוח  לרדד  מתחילים 
לוקח  'הגומר'  שנקרא  מומחה 
אותו  ומרדד  הבצק  עיגול  את 
דק  יוצא  שהבצק  עד  בחוזקה 

ומוכן לאפייה.

4
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הגדה 
"להגיד"  זה  בלילה  מצווה 
יציאת  על  לילדים  ולספר 
ההגדה  ממצרים.  ישראל  עם 
נשתנה  'מה  בשאלה:  נפתחת 
הלילה הזה'? ההגדה כולה באה 

כמענה על שאלת הילד.

מרור 
פעם  פעמיים:  אוכלים  מהמרור 
אכילת  מצוות  לשם  לבדו,  אחת 
באכילת  נוספת  ופעם  מרור 
ה'כורך' ]יחד עם מצה[. בכל פעם 

יש לאכול כ19 גרם מרור.

כוסו של אליהו הנביא
בעת אמירת "שפוך חמתך" – השלב שעוברים בהגדה מסיפור יציאת מצרים אל הציפייה 
לגאולה העתידה – מוזגים כוס לאליהו הנביא, שעל פי המסורת מגיע לבקר בכל שולחן 

סדר, או אז ניגשים לפתוח לכבודו את הדלת.

יין לארבע כוסות
בעת אמירת הקידוש שותים כוס ראשונה. עם 
את  שניה.  כוס  שותים  ]'מגיד'[  ההגדה  סיום 
המזון,  ברכת  לאחר  שותים  השלישית  הכוס 
אמירת  לאחר  האחרונה,  הרביעית,  הכוס  ואת 

ה'הלל'.

)רצוי  יין  של  סמ"ק  כ86  להכיל  צריכה  כוס  כל 
יש  הכוסות  את  טבעי.  ענבים  מיץ  או  אדום( 

לשתות בהסבה.

שלב אחר שלבעושים סדר



מצה
שלוש  מצה  אוכלים  הסדר  במשך 
פעמים: אחרי ברכות "המוציא" ו"על 
אכילת מצה", באכילת ה"כורך" ]יחד 
יש  האפיקומן.  ובאכילת  מרור[  עם 
לאכול בכל פעם כ30 גרם לפחות. יש 
המהדרים לאכול ב'מצה' וב'אפיקומן 
כ60 גרם. את האפיקומן יש לסיים עד 

חצות הלילה )השנה 12:43(. 

שלא  נוהגים  האפיקומן  אכילת  אחר 
 2 )למעט  הבוקר  עד  כלום  לטעום 

כוסות אחרונות של יין(.

להסב  יש  המצה  אכילת  בעת 
]להישען[ על צד שמאל, כדרך אכילת 

המלכים בזמנם.

קערה
את  מניחים  אנו  הסדר'  ב'קערת 
ניתן  קערה  אין  אם  המצות.  שלושת 

להפריד בין המצות באמצעות מפה.

הדברים  את  מניחים  המפה  מעל 
הבאים

בצד ימין: זרוע - )גרגרת עוף צלויה 
מהבשר  לחלוטין  כמעט  ומגורדת 

שעליה(.

בצד שמאל: ביצה  - )קשה בקליפתה(. 

באמצע: מרור - )עלי חסה ושורש 
חזרת(.

)רסק   - חרוסת  ה'זרוע':  מתחת 
תפוחי-עץ, אגסים ואגוזים(. 

)עלה   - כרפס  ה'ביצה':  מתחת 
בצל או חתיכת תפוח-אדמה(.

מתחת ה'מרור': חזרת - )כמו המרור(.

לקערת  שלימות  מצות   3 מצות: 
מצה  של  נוספים  גרם  וכ30  הסדר, 
בליל  לאכול  רצוי  משתתף.  כל  עבור 
להשיג  ]ניתן  יד.  עבודת  מצות  הסדר 

בבית חב"ד[.

יין: מצווה לשתות ארבע כוסות של 
יין  או מיץ-ענבים טבעי. כל כוס צריכה 

להכיל לפחות 86 סמ"ק ]'רביעית'[. 

תהיה  שלמסובים  ראוי  הגדה: 
מופיעה  בהגדה  פסח".  של  "הגדה 
)ניתן  הסדר.  מהלך  לכל  הדרכה 
חב"ד:  בית  מאתר  הגדה  להדפיס 

.)chabadks.co.il

קערה: ב'קערת הסדר' אנו מניחים 
את שלושת המצות. אם אין קערה ניתן 

להפריד בין המצות באמצעות מפה. 

 מתכוננים
רשימת ציודלסדר

מצות שמורות לסדר
ניתן לרכוש בבית חב"ד ויצמן 105 כפר 
סבא מצות שמורות עבודת יד ממאפית 
המצות של כפר חב"ד. הכמות מוגבלת 
וכל הקודם זוכה! לפרטים: 09-7673568 
ויצמן 105 - לפנה"צ: 9:30-12:00,  רח' 

אחה"צ: 16:00-19:00.



ָקאֹות  ַמׁשְ מֹוֵכר  ָהָיה  יל  ָקאּפִ י  ַרּבִ
ֲחנוּת  יָרה, וֹוְדָקה ְועֹוד. ּבַ ֲחִריִפים: ַיִין, ּבִ
ל  דֹולֹות ׁשֶ יל ָהיוּ ָחִביֹּות ּגְ י ָקאּפִ ל ַרּבִ ׁשֶ
ה  ַהְרּבֵ ֶוה  ּשָׁ ׁשֶ ֶקה  ַמׁשְ ָיָקר,  ֶקה  ַמׁשְ

ֶסף. ְמאֹוד ּכֶ

ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ָחֵמץ.  ָהָיה  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ
ֶאת  יל  ָקאּפִ י  ַרּבִ ָמַכר  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ
ֲעָיָרה,  ּבָ ׁשֶ ַהּגֹוִיים  ְלַאַחד  ֶהָחֵמץ 
ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ֶאת  ָקָנה  ַהַחג  וְּבמֹוָצֵאי 

ְך נֹוֲהִגים ַלֲעׂשֹות. ֲחָזָרה ֵמַהּגֹוי. ּכָ ּבַ

ַאַחד  ּבְ "ִאיָון", ָלַחׁש ְסֶטָפן ַלֲחֵברֹו 
ה  ַהְרּבֵ ְלַהְרִויַח  רֹוֶצה  ה  "ַאּתָ ִנים,  ַהּשָׁ

ֶסף?" ּכֶ

נֹוְצצֹות.  ֵעיַנִים  ּבְ ִאיָון  ָעָנה  ַטח!"  "ּבֶ
ֶסף. ִאיָון ָאַהב ְמאֹוד ּכֶ

ל  י. ֶנֱאֹסף ֶאת ּכָ ּלִ ב ָלַרְעיֹון ׁשֶ "ַהְקׁשֵ
ָנה לֹא  נוּ ְוַנְחִליט ַיַחד: ַהּשָׁ ּלָ ַהֲחֵבִרים ׁשֶ
ה יֹוֵדַע  הוִּדי ֶאת ֶהָחֵמץ. ַאּתָ קֹוִנים ֵמַהיְּ

ָמה ִיְקֶרה?"

ַאל ִאיָון. "ָמה?" ׁשָ

ֶהָחֵמץ,  ֶאת  ּנוּ  ִמּמֶ ִיְקנוּ  לֹא  "ִאם 
ֶהָחֵמץ  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִיְצָטֵרְך  הוּא 

ים  עֹוׂשִ ָכה  ּכָ אֹותֹו.  וְּלַהְפִקיר  ִית  ֵמַהּבַ
הוִּדים". ַהיְּ

ְיהוִּדי  ל  ּכָ ַעל  ה  ְמַצוָּ ַהּתֹוָרה  ָאֵכן, 
ָמה  ַסח.  ּפֶ ִלְפֵני  ֶהָחֵמץ  ֶאת  ְלַהְפִקיר 
ב  ּלֵ ּבַ ֹזאת אֹוֶמֶרת ְלַהְפִקיר? ְלַהְחִליט 
ַהחֹול  מֹו ׁשֶ ֶהָחֵמץ ֵאינֹו ָחׁשוּב ָלנוּ, ּכְ ׁשֶ

ֲעבוֵּרנוּ. ֵאינֹו ָחׁשוּב ָלנוּ ְוֵאין לֹו ֵעֶרְך ּבַ

"נוּ?" ָאַמר ִאיָון.

הוִּדי  ַהיְּ יל  "ָקאּפִ יְך:  ִהְמׁשִ ְסֶטָפן 
ְו...  ּלֹו  ׁשֶ ִית  ֵמַהּבַ ֶהָחִביֹּות  ֶאת  יֹוִציא 
ֶוה  ׁשָ ּלֹו  ׁשֶ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ח אֹוָתן.  ִנּקַ ֲאַנְחנוּ 

ֶסף! ַח... ַח... ַח..." ה ּכֶ ַהְרּבֵ

ְוָעׂשוּ.  ָאְמרוּ  ִעים  ָהְרׁשָ ְוְסֶטָפן  ִאיָון 
ַחְבֵריֶהם  ִעם  ֶנֶאְספוּ  ְלָמֳחָרת  ָבר  ּכְ
קֹוִנים  לֹא  ָנה  ַהּשָׁ ֶאָחד:  ה  ּפֶ ְוֶהְחִליטוּ 

יל ֶאת ֶהָחֵמץ. י ָקאּפִ ֵמַרּבִ

יל  ָקאּפִ י  ְוַרּבִ ִהְתָקֵרב,  ַסח  ַהּפֶ ַחג 
לֹום,  ל ַהּגֹוי. "ׁשָ יתֹו ׁשֶ ֶלת ּבֵ ַפק ַעל ּדֶ ּדָ
ִמְנָהִגי  ּכְ ֶהָחֵמץ,  ֶאת  ְלָך  ִלְמּכֹר  אִתי  ּבָ

ָנה". ָכל ׁשָ ּבְ

י  ֵאיֶנּנִ ָנה  "ַהּשָׁ ַהּגֹוי,  ָאַמר  "לֹא," 
רֹוֶצה ִלְקנֹות".

ַמע  ְלׁשֵ א  ּלֵ ִהְתּפַ יל  ָקאּפִ י  ַרּבִ
ם הוּא  ׁשוָּבה וָּפָנה ְלגֹוי ַאֵחר, ַאְך ּגַ ַהּתְ
י  ַרּבִ ִהְצִליַח  לֹא  ָהֲעָיָרה  ָכל  ּבְ ֵסֵרב. 
ים  ְסּכִ יַּ ׁשֶ ֶאָחד  ּגֹוי  ְולוּ  ִלְמצֹא  יל  ָקאּפִ

ִלְקנֹות ֶאת ֶהָחֵמץ.

יל? י ָקאּפִ ה ַרּבִ ָמה ַיֲעׂשֶ

י  ַרּבִ ָלַקח  ס  ְלַהּסֵ וְּבִלי  ַלְחׁשֹב  ִלי  ּבְ
ל ֶהָחִביֹּות, ֶהֱעִמיס אֹוָתן  יל ֶאת ּכָ ָקאּפִ
ַפת  ִלׂשְ יַע  ִהּגִ הוּא  ְוָנַסע.  ֲעָגלֹות  ַעל 

 חמץ
 שמור

 סיפור לחג
הפסח



שכונת הראשונים
בית כנסת חב''ד
רחוב ויצמן 189

מזרח כפר סבא
בית חב"ד מזרח העיר

רחוב הדוכיפת 5

שיכון ותיקים
בית הכנסת ותיקים

רחוב הפלמח 10

שכונת הפארק
משפחת פחימה
רחוב הר אדיר 9

לעילוי נשמת ר' ישראל מנחם ב"ר שמיל אריה הכט ז"ל נפטר שביעי של פסח תשס"ה בית חב"ד כפר סבא
ויצמן 105 טל: 09-7673568 
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ב"ה

• מנהג הבעל שם טוב
• סעודה חגיגית

• שולחנות ערוכים
• שתיית ד' כוסות יין

• ניגוני נשמה חסידיים
• בהשתתפות רבנים

"בניסן נגאלו

"...
ובניסן עתידין להגאל

מסורת
של אמונה

בשביעי של פסח

מרכז כפר סבא בית כנסת חב''ד
רח' הכיכר 4 )מאחורי בנק הפועלים(

יום שישי כ''א ניסן 6/4/18 בשעה 17:30

המחלקה
למורשת ישראל

בחסות:



ְוָקָרא  ֶהָחִביֹּות  ֶאת  ַרק  ּפָ ָהר,  ַהּנָ
ֶהָחֵמץ!  ֶאת  ַמְפִקיר  "ֲאִני  קֹול:  ּבְ
מֹו  ּכְ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ב  ֶנְחׁשַ הוּא  ו  ֵמַעְכׁשָ

מֹו ֲעַפר ָהָאֶרץ". חֹול, ּכְ

ַעל  ֶהָחִביֹּות  ֶאת  ִאיר  ִהׁשְ יק  ּדִ ַהּצַ
ָהר ְוָנַסע ֲחָזָרה ְלֵביתֹו. הוּא  ַפת ַהּנָ ׂשְ
ה,  וִּבְקֻדּשָׁ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִהְכִניס ֶאת ַהַחג 

ּלֹו. ָלל ְלָכל ָהְרכוּׁש ׁשֶ ַאג ּכְ ְולֹא ּדָ

ִעיִמים. ּטֹוב וַּבּנְ ַסח ָחַלף ּבַ ַחג ַהּפֶ

י  ַרּבִ ב  ָחׁשַ ַסח  ַהּפֶ ַחג  מֹוָצֵאי  ּבְ
ָהר.  ַפת ַהּנָ יל ְלַעְצמֹו: "ֵאֵלְך ִלׂשְ ָקאּפִ
אי ָלְקחוּ  ַוּדַ ּבְ ָקר  ַהיָּ ֶקה  ׁשְ ל ַהּמַ ּכָ ֶאת 
ֶהָחִביֹּות  ֶאת  אוַּלי  ֲאָבל  ַהּגֹוִיים, 

ִאירוּ". ִהׁשְ

ָהר,  ַפת ַהּנָ יל ֶאל ׂשְ י ָקאּפִ ָנַסע ַרּבִ
ֵלמֹות!  ה, ַהְפֵלא ָוֶפֶלא: ֶהָחִביֹּות ׁשְ ְוִהּנֵ

ֶקה לֹא ֲחֵסָרה! ת ַמׁשְ ַאף ִטּפַ

ְלֶעְברֹו  ָקְראוּ  יל!"  ָקאּפִ י  "ַרּבִ
ְך  "ּכָ ֶהָחִביֹּות,  ְלַיד  ָעְמדוּ  ׁשֶ ַהּגֹוִיים 
בוַּע  ַהּשָׁ ל  ּכָ ֲהֵרי  ָחֵמץ?  ַמְפִקיִרים 
ל ִעם ֶחֶרב ְלַיד ֶהָחִביֹּות. הוּא  ָעַמד ַחיָּ

לֹא ָנַתן ְלַאף ֶאָחד ְלִהְתָקֵרב!"

ִעם  ל  ַחיָּ ֶהֱאִמין.  לֹא  יל  ָקאּפִ
ְלָכאן  יַע  ִהּגִ ֵמֵהיָכן  ֶחֶרב? 

ׁשֹוֵמר?

ֵהִבין  ָאז  אֹו 
ה  ָעׂשָ ם  ַהּשֵׁ ׁשֶ

ַלח  ְוׁשָ ֵנס  ִאּתֹו 
ַמְלָאְך  לֹו 
ם  ִי ַמ ּשָׁ ִמ
ַעל  ֹמר  ִלׁשְ
ּלֹו.  ׁשֶ ָהְרכוּׁש 

◆

התנסות
בשלבי הכנת 
ואפיית מצות

הפסח 
הכניסה
חופשית!

מצותאפיית
הפנינג

לילדי כפר סבא 

קניון כפר סבא הירוקה
ים שני י' ניסן 26/3 בשעה 17:00

קומה 1 - מתחם האוכל

 שכונת אליעזר
יום שלישי ד' ניסן 20/3 בשעה 17:00 

חצר בית הכנסת רחוב פרישמן 12

בית חב"ד כפר סבא
ויצמן 105 טל: 09-7673568 
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 מוסדות חב"ד
כפר סבא 

מכון בר מצווה
הרב יוסי ליפקין: 054-7828385

אגף דוברי אנגלית
הרב מענדל:   058-647-7049  

כולל אברכים לרבנות
 בית כנסת חב"ד רח' הכיכר 4

הרב שלום אשכנזי: 054-801-7706

בית ספר יסודי ממ"ד חב"ד
 יערה 13

מזכירות בית הספר: 09-7433861

גני חב"ד 3-6
 רח' רופין 30 / רח' תל חי 68

גב' חן בן חיים: 050-269-8480

מעונות יום חב"ד 0-3
 רח' זמנהוף 5

גב' אתי לוי: 054-4208073

שכונת משה"ב
הרב ישעיהו קניבסקי: 053-6277-054

שכונת ותיקים / קדמת העיר
הרב יוסי בייטש: 054-4455-020

שכונת יוספטל / הדרים
הרב שי עזיזה: 054-6677-031

מרכז העיר
הרב אהרון קניבסקי: 054-7828-387

הרב יוסי ליפקין: 054-7828385

שכונת סורקיס
הרב יהודה בלוי: 052-688-3794

שכונת הפארק
הרב עופר קופרשמיד: 052-834-9001

שכונת הראשונים
הרב אלעד כהן: 054-546-0905

שכונת הפרחים
הרב ראובן זאיאנץ: 058-4135-850

השכונה הירוקה
 הרב מענדי קוט: 058-677-0780

הרב מענדי קניבסקי: 054-6677-072

שכונת עליה / אליעזר
הרב שלמה אזימוב: 054-6827547

שכונת דובדבן הכפר
הרב מענדל וילהלם: 058-6477-049

שכונת תקומה
הרב דובי רבינוביץ: 050-7600-429

ביקור חולים
הרב מנחם ליפקין: 053-331-0824

אגף שעורי תורה
הרב יוסי בייטש: 054-4455-020

אגף הכשרת מטבחים
הרב ישעיהו קניבסקי: 053-6277-054

אגף פעילות נוער
הרב משה חזן: 058-6868-461

 בית חב"ד - משרד ראשי
 ויצמן 105 כפר סבא 09-7673568

www.ChabadKS.co.il
kfar-saba@chabad.org.il :דוא"ל

אגף דוברי רוסית
הרב אהרון: 054-782-8387

אגף דוברי ספרדית
הרב ראובן:   058-413-5850  

לא רק
 

בפסח

ה,
ור

ת
רי 

עו
ש

ר, 
ספ

ת 
בי

ם, 
די

יל
ת 

נו
עו

ומ
ני 

 ג
ל,

ה''
 צ

לי
חיי

ם 
 ע

ת
לו

עי
 פ

ת ,
נו

יט
קי

ץ ו
קיי

לי 
פע

 מ
ם,

דיי
הו

ם י
עי

ופ
ומ

ם 
גי

 ח
עי

רו
אי

ה, 
צוו

 מ
בר

ון 
מכ

 
יו!

ני
ע

ל 
לכ

ת 
וב

ת
הכ

ם, 
לי

חו
ר 

קו
בי

ם, 
רי

פט
ונ

ם 
לי

אב
 ב

כה
מי

ת
ת, 

זו
זו

ומ
ין 

יל
תפ

ת 
יק

בד
ם, 

קי
זק

לנ
ה 

זר
 ע

ם,
גי

 ח
ת

או
דנ

 ס
ח,

תו
 פ

ש
דר

 מ
ת

בי
ג, 

 ח
ת

וד
סע



 עתה בני
חורין?!

 בחג הפסח אנו מצווים לזכור את אלו
שאין להם אפשרות לחגוג את חג החירות

אמץ אורח
לליל הסדר!

 בית חב''ד עורך שבעה סדרי פסח
בכל רחבי העיר במגוון שפות

 בתרומה כספית תזכה "לארח" נזקק לליל הסדר,
הוא יאכל, ישמח וירגיש את אוירת החג בזכותך!

עלות אורח - 65 ₪

צור קשר עכשיו: 09-7673568
בית חב"ד, ויצמן 105 כפר סבא

 יוענק לזכאים בעלי משפחות
בנות ארבע נפשות לפחות

 סל מזון מכובד
בשווי מאות ₪

 בית חב"ד
כפר סבא

 מעניק לזכאים 
בערב הפסח

קמחא 
דפסחא
סלי מזון לחג

 בית חב"ד כפר סבא
ויצמן 105 טל: 09-7673568 

www.chabadKS.org.il

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול, ל ּדִ  "ּכָ
ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח..." >ל ּדִ   ּכָ

פסח כשר ושמח

לרשומים בלבד!
 בבית חב"ד רח' הכיכר 4

)מאחורי בנק פועלים(


