
. די בניקוי השולח� ושטיפתו, דר� כלל מכוסה במפהש שולח�  �  שולחן אוכל

 א� יש חשש .א� לא יש לנקות היטב ולערות עליו מי� חמי� מכלי ראשו�

  .יש לכסותו במפה חדשה או נקיה במש� הפסח, שהשולח� ייפג� כתוצאה מכ�

ובפרט כיסאות שקיי� בה� חשש של חדירת ,  יש לנקות� היטב� כיסאות

  .פירורי חמ� בי� חלקי הכסא או הריפוד

מתחת וגומיות יש לתת דגש על אזור ה,   יש לנקותו היטב מחמ� שבעי��  מקרר

צפי ,  מקרר שבתא ההקפאה יש מד�.למדפי� וכדומה ולנגבו בעזרת מטלית לחה

יש להרימו ולשוב , לכ� א� נית� להרי� את המד�, שיהיו ש� פירורי לח� וכדומה

  .החמ� עד היכ� שנית� ולחזור לסוגרומש� את פירורי 

רצוי  ,  יש לנקותו היטב מחמ� שבעי� ומשאריות הדבוקות בדפנות התנור�  תנור

להפעילו בחו� הגבוה ביותר , לאחר הניקוי. להיעזר בחומרי� ממיסי שומני�

יש מחמירי� בהגעלת ,  א� שאפשר לנהוג כ� לכתחילה.למש� שעה או יותר

והיות ופעולה זו , דלת כדי להסיר מש� פירורי חמ�התנור ומצריכי� פירוק ה

  . מורכבת נמנעי� ה� מהגעלת התנור

  ". פירוליטי"י הפעלת תהלי� ניקוי ה " עתבוצעהגעלתו , "פירוליטי"תנור ע� ניקוי 

היות והליבו� עלול לפגוע ,  תבניות האפייה מצריכות ליבו�����    תבניות אפיה

 מי שאי� לו .ת המיוחדות לפסחתמש בתבניות אחרויש להש, בה� ולקלקל�

  .יכול להשתמש בתבניות חד פעמיות חדשות, תבניות המיוחדות לפסח

לאחר הניקוי לערות ,  יש לנקותה היטב להסרת הלכלו�����    פלטה של שבת

  .עליה מי� חמי� מכלי ראשו�

במקו� עירוי מי� מכלי , יש נוהגי� לאחר ניקוי הפלטה לכסותה בנייר אלומיניו�

  . לגרימת נזק חשמלי על ידי חדירת מי� למערכת החשמל הפנימית מחששראשו�

יש להדגיש כי א� נוהגי� להניח ישירות על הפלטה לח� או חלות וכדומה 

 אחרי הניקוי ולכ�, הליבו� מזיק לפלטה. הפלטה צריכה ליבו�, להפשרה או חימו�

  . בה עבנייר אלומיניו�חובה לכסותה ו, יש להפעיל את הפלטה למש� שעה קלה

כשקיי� חשש , לנקות� היטב ולהגעיל� בכלי ראשו� � חצובה וראש הלהבה

  .יש מחמירי� ומצריכי� ליבו�. י עירוי מכלי ראשו�ל ידשיינזקו מותר להכשיר� ע

        .יש לנקות� היטב וללבנ�-)רשת המשמשת לצליה(שיפודים ואסכלאות 

. לי ראשו�מכרותחי�  היטב ולערות עליה� מי� ויש לנקות, שיש מאב� –שיש 

יש לערות את המי� הרותחי� על גבי מתכת לוהטת , במקרה שמרדדי� עליו בצק

  .יש מחמירי� לכסות השיש בנייר אלומיניו� או שעוונית.המוחזקת סמו� לשיש

, רבי� הפוסקי� הסוברי� כי לא נית� להגעיל�, שיש העשוי מחומרי� סינטטיי�

  .  או שעווניתבנייר אלומיניו�� ולכסותלכ� יש לנקות� היטב 

כיור העשוי ממתכת פשוט הדבר שהגעלתו על ידי  – )כיור (קערת המטבח

  .שמנקי� אותו היטב ומערי� עליו מי� רותחי� מכלי ראשו�

היות וברוב שימושו בולע שאריות מאכל רוויות , כיור העשוי מחרס מצופה

תחי� הגעלתו על ידי שמנקי� אותו היטב ומערי� עליו מי� רו, בחומרי ניקוי

  .ע� חור ניקוז,  קערה אחרתכויש מחמירי� להניח בתו. מכלי ראשו�

  . יש להגעילו כפי שמגעילי� תנור    ����    )ע� גו� חימו� לגריל והשחמה(מיקרוגל 

 במיקרוגל הבישול נעשה על ידי �  )ללא גו� חימו� לגריל והשחמה(מיקרוגל 

י ומחממי� את החודרי� דר� דפנות הכל, גלי� קצרי� הטעוני� אנרגיה חשמלית

  .לשינוי זה בשיטת הבישול השלכות רבות ובכלל זה על אופ� ההגעלה. האוכל

  . ישנ� דעות שונות בפוסקי� לגבי דר� הגעלת המיקרוגל

  . יש הסוברי� כי לא נית� להגעיל מיקרוגל  .א

  . יש הסוברי� כי אי� צור� להגעיל מיקרוגל  .ב

 24הימנעות משימוש ליש  יש  סוברי� כי צרי� להגעיל את המיקרוגל   .ג

הרתחת מי� מעורבי� במי סבו� וכדומה והשארת� , שעות לפני ההגעלה

  . במיקרוגל מספר דקות אחרי הרתיחה

  . הלכה למעשה אפשר לנהוג כדעה השלישית

לא שמ� ל השימושא� , הגעלתו כסיר בישול, שמ�בבטיגו� השימוש  א� ����מחבת

  .לא מועילה לו הגעלה, לקלקול המחבת בליבו�שש וחא� ו ויש ללבנ, דקאו שמ� 

ולהגעיל� בכלי ,  יש לשוטפ� היטב ולהסיר את הלכלו� הדבוק בה��סירים 

סירי� גדולי� שלא נית� . בסיר לח� יש להגעיל ג� את הגומי האוט�. ראשו�

ובשעת ההרתחה לזרוק לתוכ� , יש להרתיח בתוכ� מי�, להגעיל� בתו� סיר אחר

  .רו� למי� לגלוש אל מחו� לדפנות הכלישיג, ברזל מלוב�

 יש לנקות� היטב ולהגעיל� בכלי ראשו� או לערות �  ם"סכו, צלחות כוסות

  .עליה� מי� חמי� מכלי ראשו� בהתא� לאופ� הבליעה

 את גו� המטחנה שדרכו מכניסי� את הבשר וכ�  �  מטחנה ידנית �מטחנת בשר 

ואת החלק המנוקב דרכו עובר , את הציר המוביל את הבשר יש להגעיל בכלי ראשו�

  .הבשר הטחו� יש לחרו� באש ויש נוהגי� להגעילו בכלי ראשו�

החלק אשר בו מניחי� את הבשר (בדר� כלל ראש המטחנה  �   מטחנה חשמלית

, יש להפריד את ראש המטחנה מהבסיס, נית� לפירוק) ובו נמצאי� החלקי� הטוחני�

  .לנקות היטב את הבסיס ולהגעילו בכלי ראשו�

,  מיח� הוא כלי בעל יכולת קיבול גדולה המשמש להרתחת מי� לשבת– מיחם

כלי זה בדר� כלל ולפי רוב שימושו אינו בולע חמ� היות ומניחי� . לאירועי� וכדומה

ע� כל זאת מהיות טוב כדאי .  מספיק לנקותו היטבלכ� מעיקר הדי�, בו מי� בלבד

הרתחת מי� כשהוא , להגעילו על ידי הסרת האב� שבו בעזרת חומרי� ממיסי אב�

  .מלא על גדותיו והכנסת ברזל לוהט וכדומה שיגרו� למי� לגלוש החוצה

חימו� פיתות בורקס וכדומה ללא שימוש בבידוד לא� משתמשי� במכסה המיח� 

  . להחליפו או להשתמש בכיסוי זמנייש, וא� יש חשש שיתעוות, ויש ללבנ, ממשי

  .חשוב במש� השנה לא להניח על המכסה חמ� ללא בידוד ממשישמכא� : הערה

למרות שמשתמשי� ,   לגבי הספרדי� דינ� ככלי זכוכית�  כלי פיירקס ודורלקס

 בכלי בכלי� אלו יש מהאשכנזי� הנוהגי� להקל להגעיל�, בה� לבישול על גבי האש

  . זאת היות וה� עוברי� תהליכי חיסו� והקשיה מיוחדי�, ראשו�

  .ככלי חרסדינ� , זכוכיתומצופי� ב, לו עשויי� מחרסא כלי� �  כלי פורצלן

, פח מצופה באמייל יש לנקות� היטב ולהגעיל� בכלי ראשו�מ כלי� �  כלי אמייל

  . והוצאת� שלוש פעמי� אחת אחרי השניה על ידי הכנסת�מנהג טוב להגעיל�

  . די בשטיפת� וצחצוח� שאי�  אוכלי� בחו� שיד סולדת בו� שיניים תותבות

הכלי� מוכנסי� למדיח כשה� :  מדיח כלי� חשמלי הפועל כ��  מדיח כלים

המסירי� ,  מי סבו�ע� מוזרמי� מי� חמי� אזו, מונחי� בתו� מגשי� או סלסילות

אחריה� מוזרמי� מי� נקיי� השוטפי� את הכלי� משאריות ו, מהכלי� את הלכלו�

דעות שונות יש  בי� הפוסקי� השוני� ולעיתי� השוני נובע  מדרכי פעולה . הסבו�

מפני שבעת הדחת , יש המתירי� להגעילו על ידי שטיפה בלבד. שוני� של המדיחי�

 א� , אופ�ויש מחמירי� ומגעילי� באותו. הכלי� משתמשי� בסבו� הנות� טע� לפג�

  . לנהוג כדעה ראשונהנית�מחליפי� את המגשי� באחרי� המיועדי� לפסח להלכה 

 כלי חרס שהשתמשו בה� בצונ� הגעלת� על ידי שריית� במי� שלושה ����    כלי חרסכלי חרסכלי חרסכלי חרס

. לא נית� להגעילו, א� השתמשו בו בחמי�.  שעות24ימי� מלאי� והחלפת המי� כל 

  ).יעשה שאלת רב, רוצה להגעיל כלי חרסלכ� ה, יש מצבי� שאפשר להגעיל כלי חרס(

 ל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובותל בשבח המידות הטובות"""" מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז מאמרי חז----מרי בינה מרי בינה מרי בינה מרי בינה אאאא
 יו� בכל זכורעל האד� לש דברי� שלושי�" אורחות צדיקי�"לדעת בעל ה 

, ה"קבה לפני מקובלתתהיה  ובודת כדי שע,הלב בעמקיולהכניס�  ,�יפעמי

  .עשרתשעה  הובאו מי�הקודנות בגיליו. לפניו וחסד ח� ותשא

 קט� שהוא ויבי�, התחתוני� ובי� העליוני� בי� ויתבונ� שיזכור �  העשרי�העשרי�העשרי�העשרי�

 כי, טוב חלק הוא ו�בר ושדהק לו שחלק ויבי�, העליוני� דברי נגד ושפל

 על, העופות על, הדגי� על, החיות על, הבהמות על: העול� כל על השליטו

 וכמה. ונפלאותיו וגבורותיו גדולתו סודות והודיעו, העשבי� על, הפירות

 על ונשאו אדוניו שגידלו, נבזה עבד כמו, זה כל עבור לו להודות חייב הוא

, האדוני� אדו� הוא אשר, בוראו לידיעת שהגיע וחומר קל �  ועבדיו שריו כל

  .וביראה באימה ולשבחו לפניו עצמו את להשפיל חייב שהוא

, הטוב לעשות עצמו וירגיל, המל� מצוות כל תמיד שיזכור �  ואחתואחתואחתואחת    העשרי�העשרי�העשרי�העשרי�

 שיעזרהו, עזר י�וקמאל וישאל. יותר יוסי� כ� ואחר, מאד בו רגיל שיהא עד

 . מדרגה אחר מדרגה ולעלות מצוותיו לסבול איבריו ויחזק חכמה ויודיעהו

  )כירהז שער ה� על פי אורחות צדיקי� (
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