
 
 

 הגעלת כלים
עמק חפר  האזוריתהבעל"ט נערכת המועצה הדתית  ז"עתשלקראת חג הפסח 

 לאפשר לציבור להגעיל כלים במועדים ובמקומות הבאים: 
 

 09:00-11:00  בשעות (4.4.17)     זניסן תשע"    ח' שלישייום 

 מושב חיבת ציון ליד בית הכנסת
 
 

 15:00-17:00  שעותב (4.4.17)       זניסן תשע" ח' שלישייום 

 בת חפר ליד בית הכנסת
 
 

 09:00-12:00  בשעות  (5.4.17)      ז"עתש   ניסן  ט' רביעי יום

 ליד בית הכנסת כפר הרא"המושב 
 
 

 14:00-15:30  בשעות (5.4.17)      זתשע"  ניסן  ט' ירביעיום 

 מושב אלישיב ליד בית הכנסת
 
 

 17:00-18:30  בשעות (5.4.17)     זניסן   תשע" ט' ירביעיום 

 המכולתמושב גאולי תימן ליד 
 
 

 10:00-13:00  בשעות (6.4.17)       זניסן תשע" 'י  חמישייום 

 עולש ליד בית הכנסת
 

 20:15-23:00  בשעות (8.4.17) י"ב ניסן   תשע"ז      מוצ"ש

 במקום יש גם מקווה לטבילת כלים(אחיטוב ליד בית הכנסת )מושב 
 

שעות  24ם להיות נקיים, ללא שריטות ואחרי הכלים צריכי
 שלא השתמשו בהם.

 בברכת חג כשר ושמח
 יאיר בטיטו 
 יו"ר המועצה הדתית
 האזורית עמק חפר

 
 

 הגעלת כלים
עמק חפר  האזוריתהבעל"ט נערכת המועצה הדתית  ז"עתשלקראת חג הפסח 

 לאפשר לציבור להגעיל כלים במועדים ובמקומות הבאים: 
 

 09:00-11:00  בשעות (4.4.17)     זניסן תשע"    ח' שלישייום 

 מושב חיבת ציון ליד בית הכנסת
 
 

 15:00-17:00  שעותב (4.4.17)       זניסן תשע" ח' שלישייום 

 בת חפר ליד בית הכנסת
 
 

 09:00-12:00  בשעות  (5.4.17)      ז"עתש   ניסן  ט' רביעי יום

 ליד בית הכנסת כפר הרא"המושב 
 
 

 14:00-15:30  בשעות (5.4.17)      זתשע"  ניסן  ט' ירביעיום 

 מושב אלישיב ליד בית הכנסת
 
 

 17:00-18:30  בשעות (5.4.17)     זניסן   תשע" ט' ירביעיום 

 המכולתמושב גאולי תימן ליד 
 
 

 10:00-13:00  בשעות (6.4.17)       זניסן תשע" 'י  חמישייום 

 עולש ליד בית הכנסת
 

 20:15-23:00  בשעות (8.4.17) י"ב ניסן   תשע"ז      מוצ"ש

 במקום יש גם מקווה לטבילת כלים(אחיטוב ליד בית הכנסת )מושב 
 

שעות  24ם להיות נקיים, ללא שריטות ואחרי הכלים צריכי
 שלא השתמשו בהם.

 בברכת חג כשר ושמח
 יאיר בטיטו 
 יו"ר המועצה הדתית
 האזורית עמק חפר

הגעלת כלים פסח תשע"ט
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 פסח תשע"ט הגעלת כלים 

לקראת חג הפסח תשע"ט הבעל"ט נערכת המועצה הדתית האזורית עמק חפר 
 לאפשר לציבור להגעיל כלים במועדים ובמקומות הבאים: 

 
 09:00-11:00  בשעות (14.4.19)  ט'    ניסן תשע"ט    יום ראשון

 מושב אלישיב ליד בית הכנסת
 
 

 12:00-14:00  בשעות (14.4.19)   ט' ניסן תשע"ט     יום ראשון
 מושב חיבת ציון ליד בית הכנסת

 
 

 09:00-12:00  בשעות  ( 15.4.19)              י' ניסן    תשע"ט    יום שני
 מושב כפר הרא"ה ליד בית הכנסת

 
 

 13:00-14:00  בשעות  (15.4.19)               י' ניסן   תשע"ח    יום שני
 מושב גאולי תימן ליד המכולת

 
 

 16:00-19:30  בשעות  (15.4.19)               י' ניסן   תשע"ט    יום שני
 בת חפר ליד בית הכנסת

 
 

 16:00-18:00  בשעות (16.4.19)                   י"א ניסן תשע"ט  יום שלישי 
 עולש ליד בית הכנסת

 
 19:00-21:00  בשעות (16.4.19) י"א ניסן   תשע"ט     יום שלישי

 במקום יש גם מקווה לטבילת כלים(אחיטוב ליד בית הכנסת )מושב 
 

שעות  24הכלים צריכים להיות נקיים, ללא שריטות ואחרי 
 שלא השתמשו בהם.

 
 בברכת חג כשר ושמח
 יאיר בטיטו 
 יו"ר המועצה הדתית
 האזורית עמק חפר

 

יום שלישי י"א בניסן 16.4.19 בין השעות 17:30-19:00
כפר ויתקין


