הנחיות לבדיקת חמץ בביה"ס
שאלה:

מאוד אבקש לדעת הנחייה הלכתית ברורה ביחס לבדיקת חמץ בביה"ס?
האם חייבים ואיך בודקים באופן מעשי.
תודה.
[הגדת אפיקומן בהפקת "ואהבת" .ניתן להשיג]

תשובה:
א .חייבים לבדוק חמץ בביה"ס (* ראה לקמן לגבי מכירת חמץ).
ב .האחריות לבדיקת חמץ מוטלת על מנהל ביה"ס.
ג .מנהל ביה"ס רשאי למנות מטעמו שליח לבדיקה :רב ביה"ס ,אב הבית וכד'.
ד .ניתן להיעזר גם בתלמידים הקטנים מגיל מצוות.
ה .חייבים לבדוק היטב "בחורים ובסדקים" בכל המקומות שקיים לגביהם חשש של הימצאות חמץ.
ו .חמץ איננו רק דבר מאכל אלא כל מוצר שיש בו תערובת חמץ .ולכן יש לבדוק את המטבחון ,הכיתות,
חומרים במעבדה (חדר מדעים) ובחדר אומנות (דבק וכד’) ,פינת החי ,מסדרונות וחצר שבהם רגילים
התלמידים להסתובב עם אוכל וכו'.
ז .בדיקת החמץ צריכה להיעשות כדרך שהיא נעשית בבית :בלילה ,עם נר.
ח .זמן הבדיקה:
 )1אם נמצאים בביה"ס עד ערב חג  -חובה לבדוק בליל י"ד בהלכה ובברכה .ניתן ועדיף לברך בבית,
ולפטור בכך את הבדיקה בביה"ס ,אלא א"כ הבודק גר ביישוב אחר ונוסע לביה"ס ואז צריך הוא
לברך בנפרד על הבדיקה בביה"ס.
 )2אם סוגרים את ביה"ס לחופשת ימי החג הרבה לפני י"ד  -יש להתייעץ עם רב המקום לגבי אופן
הבדיקה .כללית ,אפשר להקדים את הבדיקה ,וחובה לבדוק בלילה שלפני סגירת ביה"ס עם נר
ויאמר את הברכה בלי שם ומלכות.
 )3אם ישתמשו בביה"ס בימי הפסח או מתקיים שם מנין תפילה :יש לבדוק בליל י"ד כהלכה.
 )4מוסדות שיצאו לחופשה לפני י"ד באדר (פורים) ולא ישובו למוסד אלא רק לאחר הפסח  -פטורים
מלבדוק.
ט .ט .מכירת חמץ :עדיף שלא להזדקק למכירת חמץ ,ולהיפטר מכל חמץ גמור או מוצרי חמץ שניתן לגומרם
לפני הבדיקה .אם קיימת כמות מוצרי חמץ  -צריך לחתום על טופסי מכירת חמץ.
י .להיפטר מבדיקת חמץ בביה"ס  -ניתן להיוועץ ברב המקום לגבי מכירת המקום כולו.
יא .לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ במחשבה ובדיבור באמירת" כל חמירא וחמיעא".

חופשת חג פסח
כשר ושמח

