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 קרבן פסח תש"ף

 
 מנוי לקרבן פסח

 
 כבכל שנה כן גם השנה מכין 'מכון המקדש' את הנדרש לקראת הקרבת קרבן פסח

במכון בירושלים קיים הציוד המתבקש להקרבת קרבן פסח, כגון, כיור  .במקדש
נחושת, בגדי כהונה, מזרקים, וכן מזבח הניתן להעברה מידית למקדש. חמישים 
כהנים כבר רכשו בגדי כהונה ומוכנים לעבודה, כן קיימת משמרת לויים המוכנה 

 לשירה על הדוכן עם כלי הנגינה.

המכון רכש עדר כבשים שאין בהם מום בישוב סוסיא בדרום הר חברון, והציבור 
מוזמן להימנות על חבורות קרבן פסח. קיום המצוה בחבורות משפחתיות אפשרי גם 

תקנון השנה תוך שמירה על כללי הזהירות שנקבעו על ידי משרד הבריאות. להלן ה
פסוק שנאמר למקריבי הפסח בתפילה שיתקיים בנו ה ,נפעל כולנו, זאתו על פיש

 ".ףוא אל בתיכם לנגועל הפתח ולא יתן המשחית לבה' פסח (: "ושמות יב, כג) במצרים

 
 תקנון

 

 הסכם המאפשר לו לרכוש סוסיא'מכון המקדש' חתם על חוזה עם בעל עדר ב ,
 עשרות כבשים תמימים עבור הנמנים על הקרבן.

  אם נזכה וייפתחו שערי הר הבית השנה לקיום מצות קרבן פסח, אחראי 'מכון
כבש תמים בן שנתו  -אנשים נשים וטף  -המקדש' להעמיד לכל 'חבורה' שנמנתה 

  לקרבן.

  'כלים, בגדי כהונה ומזבח אבנים, לקיום המצווה כהלכתה יכין את ה'מכון המקדש
  ."פבפסח תש

  יועבר ל'מכון המקדש' עבור כל  –מחיר 'כזית' מן הקרבן  –שקל  12כסף 'מנוי', בסך
עד חצות  "פ,, י"ד בניסן התשרביעייום  –'מנוי' מן המסובים לא יאוחר מערב פסח 

  היום.

  יועבר סכום ה'מנוי' כתרומה תש"ףבמידה שלא נזכה לחידוש העבודה בשנת ,
ם העוסקים בלימוד ל'ישיבת המקדש', מיסודו של 'מכון המקדש', להחזקת התלמידי

הלכות המקדש וקדשיו, ולהמשך הפרסומים ההלכתיים על ידי תלמידי חכמים 
  בישיבת בית הבחירה.

 ועדה ציבורית תפקח על שימוש בכסף ה'מנויים' על פי סעיפי התקנון. 

  כוהנים לויים וישראלים: יושב ראש הרב נחמן כהנא, הרב דב שטיין,  -חברי הועדה
פרופ' הלל וייס, פרופ' מרדכי כסלו, עו"ד אביעד ויסולי, מר יצחק  הרב ישי באב"ד,

 .אלבוים, מר שמשון אלבוים, מר אברהם בר אילן
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