
הרבנות המקומית * המועצה הדתית
אריאל - בירת השומרון

לפני חג הפסח חייבים למכור את החמץ ע"י שטר הרשאה
נא לקרוא ולחתום בסוף השטר ולהחזיר למשרדי המועצה הדתית 

שטר הרשאה למכירת חמץ - תשע"ט
אני החתום מטה עושה לשליח את הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל, בהרשאה גמורה ו/או 
בא-כוחו למכור בשליחותי את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו', ולהשכיר את כל מקומות החמץ 
וכו' המונח שם בשעה החמישית הזמנית ביום שני בשבת הארבעה עשר בניסן דהאי שתא תשע"ט 
כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה שבין הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל 

המוכר והמשכיר ובין הקונה והשוכר הנוכרי המפורט בהחוזה הנ"ל.
ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי-כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין 
אגב סודר ע"י בא-כח הרבנות אריאל והמועצה הדתית אריאל. ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת 
ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם ע"י שליח על הגיליון בתאריך 

"מן ריש ירחא דניסן" עד השעה הזמנית החמישית ביום ארבעה עשר בו שנת תשע"ט פה אריאל.

פירוט מקומות החמץ: .................................................................................................................................................................................................................. ובשאר כל המקומות.

פירוט סוגי החמץ: ................................................................................................................................................................................................................................... ויתר סוגי החמץ.

שם ............................................................................................................................. עיר ....................................................... רחוב ............................................................................... מס'..................

ובאתי על החתום:  יום .............. ניסן תשע"ט                                                          חתימה .........................................................

המכירה נעשית חינם, אך יש זכות גדולה ומצווה חשובה להשתתף        
ב"קמחא דפסחא" (מעות חיטין) לכבוד חג הפסח.

נא להכניס תרומתך למעטפה ולמלא את סכום התרומה להלן:

זכות נדבה בסך ........................... ש"ח שאני תורם לחלוקה לנצרכים בלבד.
הכספים יחולקו לנצרכים בהתאם להחלטת ועדה ציבורית.

זכור! השטר חייב להגיע למשרדי הרבנות-המועצה הדתית אריאל (לא בדואר!)  
לא יאוחר מיום שישי י"ד בניסן תשע"ט ערב פסח 19/4/2019 עד השעה 10:00.       

זמנים
הזמנים עפ"י לוח הרבנות הראשית לישראל ברחבת מקווה "שומרון"

רח' שומרון 1

יום ראשון ט' בניסן תשע"ט 14/4/2019
בין השעות 16:00 - 13:00

 

יום שני י' בניסן תשע"ט 15/4/2019
בין השעות 16:00 - 13:00

 

יום שלישי י"א בניסן תשע"ט 16/4/2019
בין השעות 18:00 - 13:00

 

יום רביעי י"ב בניסן תשע"ט 17/4/2019
בין השעות 20:00 - 13:00 

 

יום חמישי י"ג בניסן תשע"ט 18/4/2019
בין השעות 13:00-18:00

הגעלת כלים

סוף זמן אכילת חמץ
אשכנזים ........................ 09:56
ספרדים לשיטת הגר"י אליהו זצ"ל .. 09:31
תימנים (לוח קרן בית הלוי) ........ 09:48

סוף זמן ביעור (שריפת) חמץ
אשכנזים ........................ 11:18
ספרדים לשיטת הגר"י אליהו זצ"ל.. 10:46
10:55  ........................ תימנים 

הדלקת נרות 
בהתאם לזמן חיפה הנהוג באריאל

כניסת החג:    18:43
חצי לילה:       12:38
צאת החג:       19:52
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בענייני החג ניתן להתקשר ל:

הרה"ג אהרן בדיחי שליט"א מ"מ רב העיר 052-2207500
הרב גבריאל מעודה מנהל מח' כשרות 052-2277220  

נתנאל שיינדל מפקח כשרות 052-5621060 www.mdariel.org ניתן למכור חמץ באתר המועצה הדתית בכתובת


