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בתי הספר המעניקים חינוך דתי לילדים הבאים
ממשפחות שאינן שומרות מצוות ,מספקים
לא אחת סיפורים מרתקים ומרגשים ,אשר רק
מנקודת מבטם ניתן להבחין בעוצמת אלומות
האור הבוקעות מחיי היהדות .כזה הוא הסיפור
הבא ,שהגיע מהצוות החינוכי של בית הספר ,בו
למדה גיבורת המעשה:
כשהוריה עלו לארץ בשנת תשנ"ו ,היתה בת
שבע בלבד .ברוסיה המנותקת והמנוכרת ,לא ידעו
הוריה יהדות מהי ,בוודאי שזכר השבת או החג
לא עלה על שולחנם .רק כשנפתח מסך הברזל
ואישור היהדות היה כרטיס כניסה לארץ היהודים
החלומית  -הרגישו לראשונה כי ליהדותם יש
איזשהו ערך...
הבת נשלחה ללמוד בחינוך דתי ,בין היתר כי
היה יותר טוב ויותר קרוב .להוריה לא היה צל של
תקוה או רצון שתחזור בתשובה ,אולי ההיפך .אך
בכל זאת ,התנאים הטובים שבו את ליבם ,ולכן
הוחלט כי תלמד דווקא בו.
בין יתר הפעילות הבית ספרית במשך השנה,
מתקיים מעמד 'ליל הסדר דמה' .זהו מעמד מרגש
במיוחד הנערך ימים ספורים לפני פסח ,ובמהלכו
נחוג 'סדר פסח' לכל דבר .אל השולחן מובאים
מצות וסימנים ,יין וכוסות ,והצוות החינוכי יחד עם
התלמידות עורך סדר ככל פרטיו ודקדוקיו ,מתוך
מטרה להחדיר בלב התלמידות את צורתו של ליל
הסדר.
בת תשע בלבד היתה כשהשתתפה בסדר זה,
ומאותו רגע המתינה בקוצר רוח לערוך סדר
כדוגמתו בליל הסדר האמיתי .העובדה כי ככל
הנראה בבית הוריה לא יחגגו סדר כזה ,הכאיבה
והדאיבה את ליבה ,אך לא כיבו את ניצוץ התקוה.
ימים ספורים לפני החג ביקשה את רשות הוריה
לערוך בבית סדר פסח ,אך נענתה בלאו מוחלט
וסופי ,אולי אפילו כעוס...
יומיים לפני החג ,אי אפשר היה לטעות במבע
פניה .לצערה לא היה גבול ,את כאב לבה אין
מילים לתאר .הציפיה לליל הסדר התחלפה
באכזבה מרה ,ההתרגשות לקראת חג הפסח
פינתה את מקומה לכאב צובט .לחגוג את ליל
הסדר הנעלה בלי כל אזכור לחג ומהותו? בלילה
בו אבות בישראל נוטעים בנפש בניהם אמונה,
תבלה את זמנה על ריק? בשעות הנעלות בהן יורד
הקדוש ברוך הוא ופמלייתו לשמוע את סיפור
יציאת מצרים מפי בניו  -תיאלץ היא לשמוע
שיחות חולין חסרות ערך?
בערב פסח ,בשעות אחר הצהריים ,מצאה דרך
להגיע אל רב מקומי ,שהתגורר לא רחוק .הרב
הזמינה להתארח אצלו ,אך הבין כי לא תוכל
לעשות זאת להוריה ,אשר בוודאי יכעסו ויתרגזו.

תחת זאת ,ביקשה כי הרב יצרור עבורה שקית הטעם החד פעמי  -הטעם הידוע של פסח ,לא
קטנה ,ובתוכה מפה לבנה ,גביע חד פעמי ובקבוק באמת הרגישה בטעמו המתוק של המזון ,הטעם
מיץ ענבים קטן .לצידם ,הניח הרב בזהירות שלוש הרוחני כבש את ליבה...
מצות מהודרות ,ארז מרק בקר משובח ופשטידת
הילדה האמיצה מגיעה להלל ,ויוצאת בריקוד
תפוחי אדמה פסחית ,הוסיף הגדה בעברית עם הכיסא עליו ישבה ,מודה ומשבחת למי שגואל
וברוסית ,וגם שקית קטנה של מרור ,כרפס ,חזרת בכל דור ודור את ישראל ממצרים ,ולמי שהעניק
ואפילו זרוע וביצה...
לה את הזכות והעונג להיות בת לעם הנצח,
הנערה חזרה לבית הוריה ,והחביאה את שזכתה לערוך סדר אמיתי כנגד כל הסיכויים.
השקית במקום מסתור ,שלא יגעו בה חלילה .רק באמירת 'אחד הוא אלוקינו בשמים ובארץ'
הם לא ידעו על הנעשה ,ובשעת ערב ,עם שובם הרשתה לעצמה לשחרר דמעה של געגוע לסדר
מהעבודה ,התיישבו בני המשפחה לשולחן ,וסעדו אמיתי ,לא לסדר כזה 'גיבור'...
ארוחת חמץ מליאה ומשובחת .אחר כך המשיכו
שנים ארוכות חלפו מאז .הנערה זכתה להפוך
להעביר את הערב בנעימים ,עד שעלו על יצועם ...לאשת חיל בישראל ,מגדלת משפחה ברוכת
כל אותן שעות ,היא ישבה על הספה ממול ,ילדים .מדי שנה בליל הסדר היא מספרת את
כביכול קוראת ספר .ליבה הזך שכבר התחמם סיפורה האישי המטלטל ,ומוסיפה' :באותו
קמעא באור היהדות ,לא נתן לה להיות חלק סדר נועז למדתי מהו טעמו של ליל הסדר .שם,
מהארוחה המשפחתית .מחשבותיה נשאו אותה בעריכת הסדר הכאילו עלוב באותו שולחן עליו
הרחק הרחק ,לזכות לערוך את הסדר ,להרים את נאכל חמץ גמור אך לפני שעה קלה ,שם קיבלתי
הכוס ולומר בהתרגשות ובשמחה 'אשר קידשנו כוחות ,יכולות ,וגבורת נפש יהודית לכל ימי חיי!'
במצוותיו וציונו' .נכספה גם כלתה נפשה ,לחוש
ראו נא! האם היא גדלה בבית יהודי? האם
את קדושת המצות
קיבלה חינוך יהודי מילדותה? האם ידעה
לשיר 'פרעה בפיז'מה באמצע הלילה'
רגע אחרי שכולם נרדמו ,ניגשה
בגיל שנה? לא ולא ,אלא שמה
הילדה לשולחן ,ניגבה את כל
vnyq stq }q
שחולל בה סדר אחד ,הכוחות
פירורי החמץ היטב ,וערכה
qmvntqrqv rq
שנתן בה אותו סדר ,בלי אבא,
את השולחן מחדש .בצעדים
zr{nvqm
בלי אמא ,בלי משפחה  -לבד
מתרוננים הוציאה מהשקית
לבד בתוך בית מנוכר  -החזיקו
את הפריטים בזה אחר זהqnrovmy r~{ ,
ומחזיקים אותה לכל החיים!
הניחה אותם בדייקנות על yrpvmyzqqyvyt
המפה ,וליטפה במבטה את
לליל הסדר יש השפעה עתידית
q}q
המצות הקדושות...
רבה ונרחבת :הרי כל ימות השנה
ילדינו נלחמים .הנסיונות רבים ,אנו
היה זה לאחר חצות הליל .בכל
שופכים דמעות ומתפללים ,עושים הכל
בתי ישראל כבר היו שקועים עמוק אחרי
מגיד ,מי בשולחן עורך ומי כבר בהלל .רק ילדה כדי להעניק להם כוחות ,לטעת בהם אמונה,
קטנה בת תשע בלבד)!( ,בבית קטן ועלוב ברמת להחדיר בהם יראת שמים ,כבוד למלך מלכי
גן ,עומדת לבדה על יד שולחן הסדר 'הערוך' ,המלכים .לפנינו שעות ספורות ונדירות של
והמיית קולה עולה ברגש' :אשר בחר בנו מכל הלילה הקדוש הזה ,שלא נועד אלא להחדיר בהם
עם ,ורוממנו מכל לשון ,וקידשנו במצוותיו'  - - -אמונה ,לטעת בנפשם את העובדה כי יש בורא
כן ,עד לפני כמה שנים לא הכירה חוויות כאלה ,לעולם והכל משועבדים לו  -ליל הסדר!
לא תמיד השעה כשירה ,לא תמיד הזמן מסוגל.
לא ידעה קדושה מהי .עכשיו ,גם בתוככי בית
שאינו יודע מהו סדר ,בשולחן עליו נאכלה ארוחת ליל הסדר הוא הזמן ,זה השעה ,זה התפקיד של
חמץ לפני שעה קלה ,יש לו לליל הסדר טעם הלילה הקדוש והנשגב הזה' .והגדת לבנך' –
מיוחד ,טעם של גן עדן .בקושי רב היא שומרת להשקיע כל מאמץ דווקא בילדים שלנו ,לתאר
על עצמה שלא לזעוק באושר 'מקדש ישראל להם את ניסי יציאת מצרים ,את העבדות הקשה,
והיציאה המופלאה לחירות רק כי הוא העושה לנו
והזמנים' ,רק כדי שהוריה לא יתעוררו...
את הסדר היא ממשיכה לערוך ,צעד אחרי צעד ,נסים ונקמה בפרעה ,והכל מכירים יודעים כי הוא
כפי שלמדה ועד כמה שידעה .היה זה סדר שאושר בורא כל עולמים.
והתרגשות שימשו בו בערבוביא ,חיוך ענק של
שמחה ודמעות של סערת נפש היו המתכון הסודי
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
שלהם .גם כשהגיעה לשולחן עורך ,והחלה לאכול
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ממרק הבקר ופשטידת התפוחי אדמה בעלת
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• בהגעלת כלים צריך שיהיו המים רותחים ויעלו בעבוע ,אם יש ברגים צריך לפרקם לפני ההגעלה,
בחריצים צריך לנקות היטב ,חלודה עבה לגרד אותה או לשרוף ע"י ברנר ,וכשמכניס את הכלי עדיף
להמתין  3-4שניות ולא להוציא מיד .לאחר ההגעלה ישים מים קרים )ויש עוד כמה דינים בזה( .ואדם
שגר במקום שאין הגעלת כלים ישים מים עד סוף הכלי וע"י שירתחו המים ויבעבעו יגלשו המים וזה
תהיה ההגעלה שלו .ואת המכסה יכניס כמה פעמים עד הקצה .וב"ה היום רוב המועצות הדתיות בארץ
דואגות לציבור שיהיה להם יום שיהיה אפשר להגעיל את הכלים ולהכשירם מחמץ לפסח.
• מנגל – עדיף לקנות חדש ,ואם אין אפשרות וכדומה – יהיה מותר להכשירו ע"י ליבון.
• מנגל גז –  400מעלות למשך שעה.
• מנגל חשמלי – אין להכשירו כי ע"י ליבון יתקלקל.
• פלטה – קודם יעשה ניקיון ,ואח"כ ידליק שתהיה רותחת ,ינתק וישפוך מים רותחים) .עדיף באלכסון
כך פחות בעיות חשמל וכדומה( .או יעטוף בנייר כסף עבה ) 150מיקרו( ויקפיד לא לתת מאכל ישירות על
הפלטה אלא ע"י תבנית וכדומה.
• תנור – יעשו ניקיון ,להמתין  24שעות ,ולהדליק על החום הכי גבוה במשך שעה ,והרשתות עם
התנור הכשרם.
• תבניות התנור – אי אפשר להכשירם יקנה חדש או חד פעמי.
• תנור פירוליטי )ניקוי עצמי(  -על החום הכי גבוה.
• טוסטר אובן – דינו כתנור כדלעיל.
• מיקרוגל – יעשו ניקיון ,להמתין  24שעות ,להניח כוס זכוכית עם מים ועם חומרים פוגמים כגון אמה
וכדומה במשך  3-5דקות.
• כיריים גז – בנוי מד' חלקים :מבערים ,כיפות מעל המבערים ,חצובות והמשטח על כל הגז .ניקיון ע"י
חומר פוגם ובנוסף לפי שו"ע די להגעיל בכלי ראשון ,לרמ"א ליבון קל לחצובות .והמבערים והכיפות
ידליק אש בגז וכך יתלבנו.
• כיריים קרמיות או חשמליות – יש שלא מכשירים אותם בכלל ,ויש מכשירים ע"י חומר פוגם ,לא
להשתמש  24שעות ולהפעיל על החום הכי גבוה ,שלא יהיה רטוב בעת הנחת סיר ולא להניח ישירות
אוכל.
• כיריים אינדוקציה – )שלא ניתן להבעירם ללא סיר עליהם( ינקה היטב ,ישפוך עליהם מים רותחים מכלי
ראשון )מהקומקום וכדו'( ויקפיד שלא יהיה רטוב בתחתית הסיר כל הפסח .ויש שאינם מכשירים זאת.
• מדיח כלים – ניקיון על החום הכי גבוה עם חומר פוגם ,ולנקות את הניקוז.
• מיחם מים – ימלא מים עד הסוף ירתיח את המיחם עם המים ויתן להם לגלוש .ולמכסה יעשה
הגעלה) .אפשר כדלעיל לגבי מי שאין לו הגעלה במקומו(.
• כיור ושיש – מים חמים ,כיור מחרסינה עדיף ג"פ מים רותחים) .שיש קיסר ימתין קצת  2-3דקות אחרי
שהרתיח את המים כדי שלא יתפוצץ השיש מהחום(.
• מיקסר – אם מכינים בו בצק ,לספרדים מנקים את כל החורים והסדקים ומגעילים ,האשכנזים לא
מכשירים.
• בלנדר – אם עשה בהם עוגיות וכדומה די בשטיפה והדחה היטב אבל אם עשו בו דברים חריפים עם
חמץ )כגון עוגיות( צריך הגעלה.
• מסחטת תפוזים וכו' – לא צריך הכשרה.
• מטחנת תבלינים – בלי חמץ לא צריך הכשר ,עם חמץ הגעלה.
• טוסטר וצ'יפסר – אם היה שם חמץ צריך ליבון חמור וכיון שזה ייהרס – יצניעו ולא ישתמש בו
בפסח.
• מקרר ,מקפיא – ינקה עד היכן שידו מגעת ואם יש מקומות שיש פירורים וא"א להיכנס לשם ישים
חומר פוגם או יכסה כל הפסח ע"י ניילון וכדומה.
• שולחן – ניקיון היטב.
• מפה – כיבוס ,ניקיון היטב ועדיף חדש לפסח.

מובא בשו"ע )או"ח סימן תל סעיף א( שבת שלפני
חג הפסח נקראת "שבת הגדול" מפני הנס שנעשה בו.
ע"כ .שבאותו שנה שיצאו ישראל ממצרים היה עשרה
בניסן ביום שבת ,ולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו
וקשרו בכרעי המטה שכך נצטוו "בעשור לחודש הזה
ויקחו להם איש שה לבית אבות" .והמצרים ראו זה
ושאלום למה זה לכם ? והשיבו לשוחטו לשם פסח
במצות ה' עלינו .והיו שיניהם קהות על ששוחטין את
אלהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר .ומפני שאז
היה עשירי בחודש בשבת לכן קבעו לקרות שבת שלפני
הפסח לעולם שבת הגדול) .משנה ברורה(.
ומדוע באמת היה ציווי לקחת את השה ארבעה
ימים קודם לשחיטתו ,והרי בפסח לדורות אין הלכה
כזו ? שאלה זו שאלו חז"ל במדרש והביאו את תשובתו
של ר' מתיא בן חרש :הרי הוא אומר 'ואעבור עליך
ואראך והנה עיתך עת דודים' ,הגיעה שבועה שנשבעתי
לאברהם שאגאל את בניו ולא היו בידם מצוות להתעסק
בהם כדי שייגאלו ,שנאמר 'ואת ערום ועריה' ונתן להם
שתי מצוות .ע"כ.
מכאן מתבקשת המסקנה שהעיסוק בהכנות למצווה
ארבעה ימים הוא שהכשיר את ישראל להיגאל .אם
עד אז היו ישראל כעירומים מן המצוות באה מצוות
הלקיחה בעשור ותפרה להם מלבושי כבוד לקראת
היציאה ממצרים.
בספר "מראש צורים" הוסיף :אין עוד מועד כפסח
שלקראתו מרבים ישראל בהרבה הכנות ,צדיקים
קדמונים העלו על נס את רוב החיבה שנודעה במרום
לנקיון ולקירצוף של בתי ישראל לקראת הפסח .עד
שאמרו שהמלאכים העולים מקרצופים משפשופים
ומרחיצות אלו כוחם רב להיות מליצי יושר לישראל
ולהטות את הכף לזכותם.
גם ההכנה שמקדישים ישראל לקראת קיום מצוות
החג בהידור היא גדולה .צא וראה כמה ממון ומאמץ
משקיעים בני עם הקודש כדי לקיים את מצוות המצה
המרור וכמה הם דואגים ששאר צרכי החג יהיו כשרים
למהדרין ולא ידבק בהם אף לא חשש רחוק של שמץ
חמץ .בהכנות מעשיות אלו בלבד די כדי לקשור עטרות
תהילה לעם ישראל על רוב זריזותם וחרדתם לקיום
מצוות בוראם.
ועל כל אלו נוספות ההכנות הרוחניות המלוות
את ישראל מדי התקרבם למועד הפסח הם שואלים
ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם לחג ,ובשבת
הגדול נהגו הרבנים לדרוש כדי להוסיף הכנה על ההכנה
שמכבר.
אולם חובת הכנה זו דורשת הסבר מה פשר מחוייבות
זו להתכונן כל כך הרבה לקראת מצוות שביצוען
המעשי חייב להיות מהיר ?.
התשובה לכך :כי היא הנותנת כיון שמשך זמן קיומה
המעשי של המצוה הוא קצר לפיכך נדרש מן האדם
שיתכונן לקראתה בהכנה רבתי אדרבה ככל שהביצוע
חייב להיות מהיר יותר ההכנה צריכה להיות יותר
מדוקדקת.
משל למה הדבר דומה ? .לטייסי קרב המתאמנים
חודשים רבים ולפעמים שנים כדי שאם ייתקלו אי פעם
במטוס אוייב ידעו כיצד לפעול תוך שניות ספורות
ואולי אפילו שברירי שניות.
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• לפני שמכשירים את הכלים צריך לנקות את הכלי שיהיה נקי מכל לכלוך.
• רק כלי מתכות ופלסטיק אפשר להכשיר אבל כלי חרס ,חרסינה ופורצלן אין מועיל להם הגעלה
ואין להשתמש בהם בפסח.
• כלי חרס שהשתמשו בהם רק בצונן מותר להשתמש בהם בפסח ע"י שטיפה וניקיון בלבד )חזו"ע
עמ' קמ"ט(.

• כלי זכוכית לא צריכים הכשר אלא רק ניקיון בלבד ,ולאשכנזים אסור להשתמש בהם ואף לא
תועיל להם הגעלה.

כיצד מכשירים את הכלים לפסח?
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