הרב ות המקומית

המועצה הדתית
ר"ח יסן תש"פ

תושבי גדרה היקרים
שלום וברכה.
ראשית ברכת בריאות טובה לכם ולב י משפחותיכם .בימים הלא קלים העוברים עלי ו
בשבועות האחרו ים ,זכור את ההיסטוריה של ו כעם אשר ידע להתגבר על מכשולים ולצאת
מהם מחוזק ,וכך למד ו" :ב יסן גאלו וב יסן עתידין להיגאל" .תפלל לעבור את משבר
הקורו ה בבריאות טובה וברפואה שלימה לכל החולים ,ובבקשה להתממשות החזון" :כימי
צאתך מארץ מצרים ארא ו פלאות" ,ש זכה ל פלאות ולישועות במהרה בימי ו.
לאור המצב ולאור ה חיות משרד הבריאות ,לא תתקיים הגעלת כלים ציבורית כפי ש הג ו כל
הש ים ,אלא אם כן יפורסם אחרת.
להלן מספר עצות ופתרו ות למי שיצטרך להכשיר את כליו לפסח:
הפתרון המועדף – לרכוש כלים חדשים לפסח ,או כלים חד פעמיים במידת האפשר.
השלבים להגעלת כלים בבית :בזהירות מירבית ,ולהרחיק את הילדים.
שלב א':
יש להכשיר את הסיר הגדול ביותר ה מצא בבית ,כדי שתוכלו להכשיר בו את שאר הכלים.
דרך ההכשרה :להשבית את הסיר משימוש ל 24 -שעות ,ולאחר מכן למלא את הסיר במים עד
הקצה ,להוסיף למים סבון כלים ,ולתת למים לרתוח ולגלוש) .כדי לסייע בגלישת המים,
ראשית להמתין שהמים ירתחו ,ולאחר מכן יתן להוסיף מים רותחים מקומקום ,ולאפשר
גלישה על דפ ות הסיר( .עם סיום הגלישה יש לרוקן את המים מהסיר ולשוטפו במים קרים.
שלב ב':
כעת בתוך הסיר המוכשר יתן להגעיל את שאר הכלים שברצו ו להכשיר .יש לדאוג ל קיו ם
המלא של הכלים אותם א ו מכשירים ,וכן להשביתם למשך  24שעות לפ י ההגעלה .במי
ההגעלה יש להוסיף סבון כלים ,ולאחר שטבל ו את הכלים בסיר הרותח יש לשוטפם במים
קרים .צריך לוודא שכל זמן ההכשרה המים רותחים )מבעבעים(.
אין להכשיר כלים העשויים מחרס ,פלסטיק או עץ.
אין להכשיר תב יות אפייה ומחבתות המצופות בטפלון.
יתן להתעדכן באתר המועצה הדתית:

בברכת חג פסח כשר ושמח
הרב עמיהוד ב יה מ"מ רב גדרה
ייד לשאלות050-8736288 :

