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 בתי חולים

 יש לקרוא בצמוד לנוהל זה גם את:

 נוהל קונדיטוריות

 כללי –וצרים מ

 משגיח הכשרות.רב הבית חולים או  באישורהזמנת המוצרים תיעשה  .1

 סחורה תתקבל אך ורק בנוכחות המשגיח. .2

מוצרים יתקבלו אך ורק כשהם מסומנים בסימון כשרות של רבנות מוסמכת ומלווים בתעודת  .3

 בחותמת כשרות וחתימת כתב ידו של המשגיח. משלוח, החתומה

 *ברמת כשרות "מהדרין" ייקנו כל המוצרים רק מתוך רשימה מיוחדת שיספק הרב נותן ההכשר.

ל המשגיח לקבל מהספק צילום של אישור הכשרות מהרבנות הראשית, ולא להסתפק עבמוצרי יבוא  .4

י. כמו כן על המשגיח לבדוק את בכיתוב שע"ג התווית אף כשיש על התווית חותמת כשרות כלשה

 התאמת הקוד שע"ג המוצר לקוד שבאישור הכשרות.

בכדי למנוע תקלות בהזמנת חומר גלם או מוצר חדש, יש לאמת את הכשרות של המוצר עם  .5

 המשגיח השולח. מומלץ לעשות זאת בכתב.

והם יהיו  למשגיח תהיה גישה חופשית לניירת בהנהלת החשבונות של המחסן,לרב בית החולים ו .6

את המסמכים המתייחסים  –בכל עת שירצו  –רשאים לבדוק במחשבים או בהנהלת החשבונות 

 לקבלת סחורה, ותעודות משלוח.

יש ליחד מקום אחסון עבור מוצרים שכשרותם מוטלת בספק, עד לאישורם בידי המשגיח. מקום זה  .7

 יהיה נעול והמפתח אליו יימצא בידי המשגיח.

 .שלא נרכשו על ידי בית החולים מוצרי מזון כלשהםלהכניס לבית החולים  יןאבמהלך חג הפסח  .8

 

 ות עליםקרי

אין להשתמש בכרובית, בברוקולי, בכרוב ניצנים, בארטישוק ובאספרגוס, אלא אם גודלו תחת  .1

 פיקוח רבני וללא חשש חרקים.

רבנות מוסמכת יש להשתמש בירקות עליים הגדלים בגידול מיוחד ומפוקחים מפני חרקים באישור  .2

 בלבד; לרבות כרוב וכד'.

 רוב שגדל בשטח פתוח, בתנאי:כבסמכות הרב לאשר שימוש ב .3

 א( שנבדק ע"י משגיח ואושר לשטיפה.

עלים(, הוצאת הליבה,  5ב( שנוקה בשלבים הבאים: הסרת השכבות העליונות של העלים )לפחות 

 הניקוי יעשה בתנאי תאורה טובים.קציצתו, השריה בחומר ניקוי ושטיפה בזרם מים חזק במיוחד. 

 ג( שנבדק לאחר השטיפה ע"י המשגיח, ונמצא נקי מחרקים.

ד( אין לבצע את השריה בחומר הניקוי כאשר הכרוב חתוך לרבעים, ולכן לבישול, למילוי ולהחמצה 

 יש להשתמש רק בכרוב שגודל תחת פיקוח. 

 וללא חשש תולעים. רבנייתקבל רק כרוב שגודל תחת פיקוח  – *ברמת כשרות מהדרין .4
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אחר הסרת הפריחה והחלק העליון של הירק יש לפרק את השכבות ולשפשף כל שכבה  –שומר  .5

 במים וסבון. המשגיח צריך לבדוק את השכבות אחר השטיפה ולוודא שאין חרקים.

 
 ורז קטניות וקמחא

 על בית החולים לרכוש מכונה לברירת קטניות.

, סולת וקמח וכו' יש לאחסן ולשמור במקום קריר, מחוטא ורז, קטניות, בורגול, שומשוםא .1

 מתולעים ומזיקים.

 אין להשתמש בפול יבש שלם, אלא בחצוי ולבן. .2

 בדיקת קטניות וסולת תיעשה באופן הבא: .3

 בדיקה ביבש על גבי משטח בהיר בתאורה מתאימה בעזרת מכשיר המיוחד לכך. .א

שעועית וכדו' יבדקו פעם נוספת לאחר  קטניות המצריכות השריה במים כגון: חומוס, עדשים .ב

 התפיחה ע"ג משטח בהיר, אחרי הוצאת הקטניות הצפות.

דיקת אורז, סולת וקטניות תעשה סמוך למועד הבישול. כאשר מאחסנים את האורז והקטניות ב .4

 לאחר הבדיקה, ניתן לבדוק מראש. ר בקירו

מש' לפחות. לאחר הניפוי  55פות של יפוי קמח יעשה סמוך לשימוש בו ובפיקוח המשגיח, בנפה בצפינ .5

 יש לדאוג שתהא נפה רזרבית.יש לנקות את הנפה בגמר השימוש.  יש לשומרו במקרר.

 
 ירות וירקותפ

ניתן לקבל אך ורק מחנויות או מספקים המחזיקים בתעודת כשרות מרבנות  ירות וירקותפ .1

ת משלוח חתומה בחותמת מקומית, הכוללת הפרשת תרו"מ וללא חשש ערלה. כמו כן נדרשת תעוד

 ובכתב ידו של המשגיח.

 אין להשתמש בתירס בצורת קלחים  .2

 אין להשתמש בתאנים.  .3

 שימוש בפטריות טריות ייעשה רק בפטריות מפוקחות ויש לבודקן מזבובונים ועכבישונים . .4

 
 פירות יבשים

 אין להשתמש בתאנים מיובשות. .1

 יש לערוך בדיקה מדגמית למשמש מיובש.  .2

 את התמרים לחצי ולבודקם מתולעים.יש לפתוח  .3

 

 יני מאפהמ

יש מוצרי מאפה  יש לרכוש ממאפיות להם תעודת כשרות מרבנות מוסמכת ובצרוף תעודת משלוח. 

 לבדוק שהכמות המסופקת בפועל תואמת לכתוב בתעודת המשלוח.

 יציםב

 ביצים יקלטו אך ורק כשהן מוחתמות ומאושרות. .1

 המשגיח.תיחת הביצים ובדיקתן באחריות פ .2
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 אבקת ביצים ונוזל ביצים יתקבלו ממפעלים העומדים תחת פיקוח רבנות מוסמכת. .3

אין להשתמש בביצים קלופות מיום אחד למחרתו אא"כ ניתנו עליהן תבלינים או שמן בצורה   .4

 ניכרת.

 
 צל ושוםב

רה אין להשתמש בבצל ובשום קלופים מיום אחד למחרתו, אלא אם הוספו להם תבלינים או שמן בצו

 ניכרת, או שהשאירו עליהם חלק מראשם )שורשיהם( או מקליפתם.

 

 ינותי

כאשר משתמשים ביינות מתוצרת הארץ, יש להשתמש רק ביינות המפוקחים על ידי רבנות  .1

 מוסמכת. כאשר משתמשים ביינות מתוצרת חוץ, יש להשתמש רק ביינות המאושרים ע"י הרה"ר.

ן מפוסטר או מבושל. *ברמת כשרות "מהדרין", ביין במהלך הבישולים יש להשתמש אך ורק ביי .2

 מבושל בלבד.

לאחר פתיחתם אין לעשות שימוש חוזר  מפוסטרים יש להגיש בבקבוקים סגורים בלבד.-יינות לא .3

 ביתרה. מומלץ לעשות שימוש בבקבוקים קטנים.

 
 שרב

סוג הבשר, קליטת בשר ומוצריו תיעשה אך ורק באישור כשרות מפורט מהספק, ובו מפורטים:  .1

במידה ואין משקלו, כמות הבשר. כמו כן יש לדרוש תעודת משלוח התואמת לאישור הכשרות. 

אישור כשרות נלווה, יש לקבל תעודת משלוח חתומה בחותמת ובחתימת כתב ידו של המשגיח 

 השולח. 

 בנוכחות המשגיח בלבד. בלת הבשריםק .2

 אין לקלוט בשר ומוצריו שאינם מוכשרים. .3

 
 מוח

 וט רק מוח מוכשר.יש לקל

 
 בל

 יש לפתוח לשניים ולנקות את החדרים מקרשי הדם ולהכשירו כדין בשר.  בישול: .1

 .היש לפתוח לשניים, לנקות את החדרים מקרשי הדם  ולמולחו קצת קודם הצליי צליה:

 יש המהדרין לחתוך את ערלת הלב והגידים שבפנים. *

 ש לצלות את הלב בנפרד מחלקי בשר אחרים.י .2

 שעות משחיטתו ועד להכנה. 22לבשל לב ששהה אין  .3

 

 בדכ

 הכשרה:



 

  

 

 בס"ד

___________________________________________________________________________________ 
  מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל –נוהל בתי חולים

 11 מתוך 1 עמוד

 בד יש לצלות על גבי האש.כ .1

 יש להוציא את הכבד מהשקיות לפני ההפשרה ולהניחו על גבי רשת ותבנית לקליטת הדם. .2

 במידה והפשירו כבד בשקית, יש לפנות לרב האחראי כדי לדעת מה דינו של הכבד. .3

ו באמצעים מלאכותיים, כגון מים רותחים, מיקרוגל וכדו' כבד קפוא יופשר מאליו. אין להפשיר .4

 )מומלץ להפשירו על גבי רשת(.

 ודם הצלייה יש להסיר את המרה.ק .5

ו מים על הכבד בשעת הצלייה רא יישאלודם לצלייה יש להדיח את הכבד במי ברז. יש להקפיד שק .6

 )מומלץ להניח על רשת כדי שירדו המים(.

לאחר שהופשר ונבדק בדקירת סכין מעבר לעבר מספר פעמים קפוא  בקרניתן להשתמש בכבד  .7

 ולצלותו.

 לפני הצליה יש למולחו מעט. .8

 

 ובישול: הצליי

ש לצלות את הכבד לפחות עד למחצית צלייתו. אין להורידו מהאש קודם שהגיע הכבד לכדי שיעור י .1

 זה, וכן אין להפכו מצד לצד במהירות.

 ף ממנו דם או ציר.ת את הכבד עד שלא נוטוכתחילה יש לצלל .2

בו דם או ציר, ולפני הבישול ידיחו ג'  ררוצה לבשל את הכבד לאחר הצלייה יצלהו עד שלא יישאה .3

 פעמים.

 .ושעות משחיטתו לפני צליית 22אין לבשל כבד טרי שעברו עליו  .4

 כבד שהוקפא לאחר השחיטה ניתן לצלותו )לאחר הפשרה( ולבשלו לאחר מכן.  .5

 

 קומביסטימר: –תנור 

 להסיק את התנור קודם להכנסת הכבד )אין להכניס לתנור קר(. יש .1

 יש להניח את הכבד על רשת ותחתיה תבנית )ללא מים( לקליטת הדם. .2

 ין לצלות הכבד עם בשרים אחרים או עם ירקות.א .3

 .הין להוסיף בשרים או חתיכות כבד בשעת הצלייא .4

 ין לעטוף את הכבד בנייר כסף, אפילו אם יש בנייר חורים.א .5

 ין ליתן את הכבד בבצק או לצפות את הכבד בביצה קודם לצלייה.א .6

 צולה בתנור צריך להשאיר את דלתו פתוחה מעט. ה .7

אם צולים את הכבד על רשת, ותחתיה צולים כבד על רשת נוספת, יש לשים תחת כל רשת תבנית  .8

 נפרדת לקליטת הדם.

שאר פתוחה בכל זמן הצליה קומבי צריך שיהיה במצב צליה יבש ללא אדים, דלתו צריכה להה .9

 והטורבו.

 ש לשטוף את הכבד לאחר הצלייה.י .11



 

  

 

 בס"ד

___________________________________________________________________________________ 
  מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל –נוהל בתי חולים

 11 מתוך 5 עמוד

פשר לצלות כבד בגריל חשמלי כשהכבד מונח על רשת והדם מטפטף לתבנית מיוחדת לכך, אף א .11

 שהחום מגיע מלמעלה.

 ין לצלות כבד בתנור מיקרוגל.א .12

 ברמת כשרות "מהדרין" יש לצלות כבד על אש גלויה בלבד. * .13

 ד שהופשר ונצלה.אין לבשל כב * .14

 

 כלי צליה:

ש לייחד רשת, תבנית, שיפוד, סכין, מזלג  ומלקחיים מיוחדים לצליית כבד. כלים אלו יסומנו י .1

 בסימון מיוחד.

אופן בתבנית שזב לתוכה דם הכבד אסורה בשימוש אחר מלבד קליטת דם הכבד. תבנית זו תסומן ה .2

 מיוחד. 

 11באמצעות הפעלתו ברמת חום מקסימלית  במשך , יש לנקות ולהכשיר את התנור לאחר הצלייה .3

 דקות.

 

 שוןל

 ש להשתמש בלשון מוכשרת ומנוקרת בלבד.י

 

 גיםד

רכישת דגים תתבצע מספקים מאושרים בלבד ובצירוף תעודת כשרות, אישור כשרות וחתימה  .1

 יומית גם לעניין טפילים.

 ות מוסמכת.ניצי דגים אלא בלווי תעודת כשרות מרבבאין לקלוט  .2

 

 ירור:ק

במטבח בית החולים יהיו שני מקררים לכל הפחות, האחד בשרי והשני חלבי. הדבר יצויין בשילוט 

 באופן בולט.

 

 ישולב

שקיבל אישור  בכתב מהמשגיח או מרב בית בידי עובד יהודי  אוהדלקת האש תיעשה בידי המשגיח  .1

 .החולים

ניתן לסגור  –ידי סגירת הדלתות  נור שנשאר דולק כל הזמן אלא שהטמפרטורות בו משתנות עלתב .2

 את דלת התנור על ידי נכרי, למרות שבכך גורם הנכרי להגברת החום.

. לחילופין ניתן להרכיב בתנור קומביסטר שסגירתו גורמת להפעלתו, הסגירה תיעשה על ידי יהודי .3

 מעלות ודולק תמיד )'נר תמיד'(.  51בו גוף חימום שמגיע לחום של 

 עות העבודה לא יובער מחדש אלא בידי יהודי.תנור שכבה במהלך ש .4
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 הדלקת הקיטור תיעשה בידי  יהודי בלבד. .5

  ALTOSHAM–מכשירי חשמל המשמשים לחימום מאכלים מבושלים בלבד כגון: ארון חימום  .6

בן מרי, שפינג דיש ופלטת שבת, אין מניעה להפעילם בידי מי שאינו יהודי. עם זאת, אין להפעיל 

)אלא במקרה בו יש 'נר תמיד' אפיה בידי מי שאינו יהודי אף לשם חימום בלבד קומביסטמר ותנור 

 בתוך התנור(.

 ( הכנסת התבניות או הסירים למכשיר תיעשה בידי יהודי. 2-4בכל המקרים דלעיל )* 

 המטגנת תודלק בידי  יהודי בלבד. .7

 
 בשרי -לבי ח

 יש לערוך שילוט ברור המעיד על סוג מחלקת וסיווג המחלקת. .1

 נפרדים לבשרי ולחלבי.  או אזוריםבתוך המטבח יוקצו חדרים  .2

יש לייחד עובדים שונים למזון חלבי ובשרי. במידה ועובדים עוברים ממחלקה אחת לשניה, אך ורק  .3

 ,  עליהם לשטוף את ידיהם היטב.ייעשה בתאום רב בית החולים או המשגיח

 ת כפול בהתאם.המטבח יכיל תנורים נפרדים לבשרי ולחלבי, ומספר תבניו .4

התנור החלבי יימצא באגף החלבי והתנור הבשרי באגף הבשרי. במידה והתנורים חייבים להמצא  .5

 תבניות מתנור אחד לשני. תבמקום אחד, יש לדאוג לסידור מיוחד )טכני הלכתי( שלא יאפשר הכנס

 את סוג התנור )'חלבי' או 'בשרי'( יש לציין בצורה בולטת, וכן את סימון התבניות. .6

 בתבניות שאינן מתאימות לו, אפילו מוצרים פרווה. –חלבי או בשרי  –אין לבשל בתנור  .7

  –חומר גלם שהוחל בהליך עיבוד במחלקה כלשהי, בשרית או חלבית, לא יועבר למחלקה אחרת  .8

 למרות שהוא פרווה.

ית אין להכין אוכל, מיני מאפה או מנות אחרונות הדומות במראה או ברכיביהם  לארוחה בשר .9

 .וכד'( וחלבית, גם אם הם פרווה )סלטים, עוגות

 אין להגיש בארוחה חלבית סלטים שהוגשו בארוחה בשרית, ולהיפך. .11

 

 בשר ודגים

 בשר ודגים יחד.  לחמם או לצלותין לבשל, לאפות, א .1

ין לטגן באותה מטגנת בשר ודגים כאשר יש מטגנת אחת, אלא אם כן הוחלף השמן והמטגנת א .2

 נשטפה היטב.

 לייחד מטגנת נפרדת לטיגון ירקות. שי .3

  במידה ויש מטגנת כפולה, יש לדאוג למחיצה ביניהן. .4

 יש להגיש בשר ודגים בהגשה נפרדת ובכלים נפרדים. .5

אשר מוגש מזון בצורת "בר" להגשה עצמית יש להקצות אזורים נפרדים לבשר ולדגים ולהגישם כ .6

 גים והבשר.בכלים שונים. כמו כן יש לדאוג לשילוט המורה על הד
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 ליםכהכשרת 

 כלים שנקנו מבית חרושת שבבעלות גוי או מחנות של נכרים חייבים בטבילה. .1

 כלי זכוכית ומתכות חייבים בטבילה. .2

 כלים מעץ, חרס,  פלסטיק, ניילון או כלים חד פעמיים, אינם מחויבים בטבילה. .3

 יש הנוהגים להטביל כלי פלסטיק, חרס ופורצלן ללא ברכה. *

 לים תתבצע באחריות המשגיח ובנוכחותו.טבילת הכ .4

 בכלי מתכת חדשים, בייחוד כלים עשויים נירוסטה, יש לבדוק האם יש צורך בהגעלה. .5

 כלים שיש  ספק האם נטבלו יש להטבילם בלא ברכה. .6

 כלים שיש ספק בכשרותם ינעלו במחסן, והמפתח יהיה בידי המשגיח. .7

 

 חלבי: –כלים בשרי 

בשרי, כחול  –מהמטבח יהיו מסומנים וצבועים בצבעים נפרדים )אדום  ודה שאינם מוצאיםבכלי הע .1

 פרווה(. –חלבי, ירוק  –

 אין להוציא כלי עבודה, הגשה או אוכל מבית החולים. .2

, יהיו נבדלים באופן ניכר מהכלים החלביים בצורתם, , לרבות כלי זכוכית ומגשיםכלים בשריים .3

 .ובצבעםבסימונם 

, חייבים להכיל סטים נפרדים של כלים לארוחה בשרית ונות חימוםוארדיש  -בן מארי, שפינג .4

 .כאשר הם משמשים למזון יבש יש להכין מסגרת הגבהה נפרדת למזון חלבי ובשריוחלבית. 

יש לוודא הפרדה של מערכות הקיטור בין בשרי לחלבי, ולדאוג לפגימת טעם הקיטור בשמן  .5

 אורנים.

 ות שטיפת כלים וסלסלות נפרדות.באגף הבשרי ובאגף החלבי יותקנו מכונ .6

 בדיעבד, במידה ויש רק מכונה אחת:   .7

 א.    יש לייחד סלסלות ווילונות נפרדות בצבעים שונים לכלים בשריים וחלביים.

 ב.    אין לשטוף במכונה כלים בשריים וחלביים יחד.

וקן את המכונה, ג.   בין ארוחה בשרית לחלבית ולהיפך יש להכשיר את המכונה באופן הבא: יש לר

היטב, וכן את דפנות המכונה. יש להפעיל את המכונה במידת החום ולנקותן להוציא את הרשתות 

 המקסימלית וללא כלים פעם אחת, ולאחר מכן להפעילה לשימוש רגיל. 

 אין לשטוף כלים חלביים או פרווה בכיור בשרי, וכן לא כלים בשריים בכיור חלבי. .8

 יונחו במחסן מיוחד, והמפתחות יימצאו בידי המשגיח. כלים שכשרותם מוטלת בספק .9

 

 ונדיטוריהק

 בבית חולים  הכולל קונדיטוריה יש לנהוג על פי נהלי קונדיטוריות. 
 

 בתות ומועדיםש

 טבח:מ
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מוצרי מזון שמותר להכינם בשבת, כגון: סלטים, יוכנו רק לצרכי סעודות שבת ולא למוצ"ש ולימי  .1

 החול. 

 מיץ ידנית.אין להשתמש במסחטת  .2

מים חמים לצרכי שבת, הן לשתיה והן לשאר צרכים, יחוממו מערב שבת. לחלופין ניתן להתקין  .3

עומד תחת פקוח רבנות )באישור מכון צומת, או המכון הטכנולוגי(. בכל מחלקה המתקן מיוחד 

 לים.נדרש להתקין מתקן אחד לפחות. יש להתקין במחלקות 'שקעי גרמא' על פי הנחיות רב בית החו

 כפתורי התנורים והגז יהיו נעולים במהלך השבת. מפתחותיהם יימצאו בידי המשגיח בלבד. .4

לשם הכנת דייסה בשבת בבוקר יש לחמם מים חמים בסיר מלפני שבת. בשבת בבוקר יש להוסיף  .5

, לחלופין ניתן להכין דייסה רגילה בערב שבתדייסת אינסטנט לתוך מים שהועברו לכלי שני. 

 שתחומם בשבת בידי מי שאינו יהודי.

 משגיח הכשרות  יאפשר חימום תבניות עם תבשילים שמותר לחמם בשבת. .6

( יפעלו באמצעות שעוני שבת, פלטת שבת, מחממים ניידיםדיש, -פסי חימום )בן מארי, שפינג .7

 וכפתורי הכוונון שלהם יהיו נעולים.

יש להכניס את האוכל . בלבד המצב צלייובום של שבת יפעלו באמצעות שעוני שבת מתנורי חי .8

 באמצעות מי שאינו יהודי לפני שעת הדלקת התנור, ולהוציאו רק לאחר הכיבוי.

בתנורים הפועלים בשבת יש להתקין ערכת פיקוד שבת, המביאה למצב בו פתיחת דלת התנור  .9

 אינה מכבה אותו.

 למכונה בידי מי שאינו יהודי. מכונות שטיפת הכלים יופעלו באמצעות שעון שבת, והכלים יוכנסו .11

אין להפעיל בשבת ובחגי ישראל מכשירים חשמליים כגון: קוצצים, סכינים חשמליים, בלנדרים,  .11

 מיקרוגל, מכונת קפה, מכונת אספרסו ומכונת חיתוך.

 מפתחות ארון החשמל יימצאו בידי המשגיח. .12

ועל גם בעת פתיחת דלת במקררים יש לוודא שהאור מנוטרל או דולק באופן קבוע, ושהמנוע פ .13

 המקרר.

במקומות בהם מותקנות דלתות חשמליות יש לוודא ששומרי שבת יכולים להיכנס בדלת צדדית  .14

שאינה חשמלית, או באמצעות פיקוד אוטומטי. יש לקבוע שלט בכניסה המזהיר שומרי שבת מפני 

 הפעלת הדלת החשמלית.

 מרכזיים, כגון חדרי האוכל והמסדרונות. יש לדאוג שטלוויזיה ורדיו לא יופעלו בשבת במקומות .11

 שימוש ברשמקול בשבת מותר רק לצורך פיקוח נפש. .11

 אין להפעיל בשבת את מכונת השטיפה שבמחלקות. .11

 כל סירי הקיטור יהיו מחוברים לאוטומצית שבת. כיוון השעונים הוא באחריות המשגיח. .18

ק. יש לוודא את תקינותם מראש, חימום אוכל בעגלות רגילות ייעשה ב'שקעי גרמא' או ברג'טרמו .19

 וכן את תקינות שעוני השבת.

 

 דושת שבתק



 

  

 

 בס"ד

___________________________________________________________________________________ 
  מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל –נוהל בתי חולים

 11 מתוך 9 עמוד

מעליות שיפעלו רק בפיקוד שבת מאושר בידי מכון תורני מדעי המקובל על הרבנות יש לייחד  .1

 .בשילוט "מעלית שבת"הראשית לישראל. מעליות אלו יסומנו 

 חדרי כביסה וגיהוץ היו סגורים בשבתות ובחגי ישראל. .2

 יר הצבת איזכור לחגי גויים בסוף השנה האזרחית.אין להת .3

שחרור וקליטת מבקרים ייעשו בידי נכרים באופן מוסתר, וכן רישום יציאה וכניסה מבית החולים  .4

 לצורכי ביטחון.

מערכת מיזוג אויר תופעל באופן קבוע. בעת הצורך, ניתן לשנות את הטמפרטורה המבוקשת  .5

 חיישני טמפרטורה בחדרים, יש לדאוג לנתקם לפני השבת. באמצעות מי שאינו יהודי. במידה ויש

במהלך השבת בבעיות  ליש להכין את רשימת הפעולות הנדרשות לביצוע לפני השבת, כדי לא להיתק .6

 ניתוק מכונות וכדו'.  –שונות 

יש להכין דף הסבר לאורחי בית החולים על נהלי שבת )שקע גרמא, ניתוקי חיישנים למזגן ולתאורה  .1

 ם, מכשירים המופעלים באמצעות עין אלקטרונית ומקום בית הכנסת(.בחדרי

 יש לקבוע מקום מיוחד בכל מחלקה להדלקת נרות שבת וחג. .8

 

 משגיחה

 המשגיח יהיה נוכח במהלך כל זמן הכנת האוכל, וכן בשעת הגשת האוכל )גם בערב!(. .1

 ת, עזרה לחולים וכו'(על המשגיח להסתובב בכל המחלקות לבדוק את עניני הדת. )כשרות, מזוזו .2

המשגיח יכין דו"ח יומי על פעילותו. משגיח שבת יכין דו"ח ויגישו לרב בית החולים, לא יאוחר מיום  .3

 שני.

המשגיח יערוך תיק כשרות, שיכלול: רשימת המוצרים שבשימוש בית החולים, ריכוז תעודות  .4

 עות על הסרת כשרות.כשרות תקפות עבור המוצרים, הנחיות והוראות כשרות, פרסומים והוד

 המשגיח ידאג להפיץ נהלי כשרות ודת בכל המחלקות. .5

 המשגיח ידאג שיהיו מזוזות בכל המשקופים. עליו לוודא שמקור המזוזות במכונים בעלי אישור. .6

ספרי תורה, ריהוט, ספרים, ארגון תפילות –המשגיח אחראי לאחזקה תקינה של בית הכנסת  .7

 בימי חול ובשבתות.

 י על חדר הנפטרים וכן להמצאותה של ערכת נפטרים בכל מחלקה.המשגיח אחרא .8

 על המשגיח לוודא שבדוכני המזון ובמזנונים שבבית החולים יהיו תעודות כשרות. .9

על המשגיח לדאוג לצורכי דת בחגים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, חנוכה, ט"ו בשבט,  .11

 פורים ופסח.

 ולים או הרבנות הראשית לישראל.המשגיח יעמוד בקשר הדוק עם רב בית הח .11

אם מסיבה כל שהיא צפוי המשגיח להיעדר מבית החולים, עליו להודיע על כך לרב בית החולים  .12

 מראש בכדי שימונה משגיח מחליף בזמן.

 .למשגיח ולמשפחתו, עד למוצאי השבת אורחיםבערב שבת יוקצה חדר  .13
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 מחלקות 

 לים ולסמן את כלי האוכל במחלקות.המשגיח חייב לעבור יום יום במחלקות בית החו .1

על המשגיח לוודא שיש הפרדה מוחלטת בין הכלים החלביים והבשריים. בזמן ארוחה בשרית  .2

 כלים חלביים יהיו בתוך הארונות, ולהיפך.

במקומות בהם מוצבת מכונת שטיפת כלים מחלקתית על המשגיח לוודא שהיא מוכשרת להכשיר  .3

 בין שימוש בשרי וחלבי ולהיפך.

במקומות בהם מורידים את כלי האוכל מהמחלקות למטבח המרכזי יש לדאוג שכלי ארוחת הבוקר  .1

 . 16:11, וכלי ארוחת הצהרים עד לשעה 11:11ירדו לכל המאוחר עד לשעה 

על המשגיח לדאוג שהמטבחונים נעולים בשעות ביקורי לילה. דבר זה יתרום לחסכון כספי  .5

 ולייעול הכשרות.

 

 ל את הפרטים הבאים:ו"ח משגיח יכלוד

 .שמו, ת.ז., כתובתו, מספר טלפון 

 עת כניסתו למקום ושעת יציאתו.ש 

 .)יומן קליטה והוצאה של מוצרי מזון )כולל כשרויות, תעודות משלוח, תעודות כשרות 

  דיקת תולעים בירקות עלים.באישור 

  דיקת תולעים בקטניות.באישור 

  כשרתם.וצרי הבשר )מוח, כבד, לב וכדו'( והמפירוט 

  תיחת ביצים ובדיקתן.פאישור 

  כנסת המזון לתנור והדלקת האש.האישור 

  דיקת כלים חדשים והטבלתם.באישור 

  כלים שנטרפו. כשרתהפירוט במקרה של 

 ערות כלליות.ה 
 

 

 

 

 דאג לשרת כראוי –הכשרות היא שירות. כאיש ציבור 
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 פסח –כשרות בתי חולים  נהלי

 

 לפסח הכנות

כל  שותפו לפגישה ויוזמנוי .חג הפסח ח לקראתיש לזמן פגישת עבודה בכל בי" הפסחכחודש לפני 

בה יפורסם לוח זמנים  ,בכתבהגורמים הנוגעים בדבר, ובסיכומה תגובש תוכנית עבודה מחייבת 

 .לביצועןהאחראים הישירים מהמטלות שיוטלו על כל אחד  וייקבעו

 

את חסרים כלים, יש לוודא במידה ולפסח.  הדרושיםלוודא הימצאותם של כל הכלים  יש .1

 לשימוש.החדשים לים הכ והכנתם השלמת

" )בהתאם לצורך( לפני הכנסתם חלבי" או" בשרי" :לסמן את הכלים החדשים בסימון יש .2

 לשימוש.

 בניקוי יסודי ובליבון הידיות. קושיעקב  ,סירי אלומיניוםלפסח להכשיר  אין .3

. יש לבדוק, ולכן לא יוכשרו תבניותשל ליבון כהלכה,  אפשרותהמצויים במטבחים אין  תנוריםב .4

תבניות לשם יש להזמין  נותרו מספיק תבניות לפסח משנה שעברה. במידה ולאאיפוא, אם 

 .תבניות חד פעמיות( להזמיןהשלמת המלאי )ניתן 

, כלי חרסינה, פיירקסים וכלים מפלסטיק ומלמין. כל מטבחלהכשיר לפסח כלי עץ, סכיני  אין .5

 כל השנה.בימוש שב וסח ולא היחדשים, או כאלה שנשמרו במחסן פ להיותחייבים  הללוהכלים 

להצטייד  ישקרר"  בשלהאישפוז מתבצעת בשיטת " למחלקותחלוקת האוכל  בהםחולים  בבתי .6

 .לפסח לא ונפרד של צלחות ומגשים לעגלות החימוםמ בסט

אין להכשיר  ,על כןאשר  .מיוחד ושונה לפסח םסכו" החוליםכל בתי בהאחרונות נרכשו  בשנים .2

 החג(. לסיוםהרגיל ולסוגרו במחסן החמץ עד  םאת הסכו" לאסוף הרגיל )יש םאת הסכו"

כדי שלא יפריעו  – ולהוציאם מהמטבח מבעוד מועד לנקותםשאינם בשימוש תמידי, יש  כלים .8

 בניקוי הכללי.

כלים שלא  .ניסןבכלי הנירוסטה המיועדים להכשרה עד לח'  כללסיים את הניקוי היסודי של  יש .9

 לפסח. ויוכשר לא –ינוקו עד אז 

כל  שעל להקפיד חובההרבנות הראשית לישראל,  לשהוראת מחלקת הכשרות הארצית  לפי .15

מתווית המוצר. זאת  כחלק מודפסות לפסח"  כשרו המילים "ימצאמזון י מצרךאריזה של 

יני יהמעידה שהמוצר כשר לפסח. על קנ מוסמכתת תוקף מרבנות רבנוסף לתעודת כשרות ב

על כל מקרה  ולדווח לרבנות הראשיתחד עם המפקח על הכשרות, י משלוחהמזון לבדוק כל 

 חריג.

 מצרךאם יימצא שכשרותו של כך ש ,לפני החג ימיםמספר  תיעשה הגעת המצרכיםשלוודא  יש .11

 .יהיה די זמן להחליפו מוטלת בספק כלשהו

 

 אחסנה

 לייעד חדר או מחסן לאיחסון החמץ וכלי החמץ.       יש .1
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 .     יימצא בידי רב בית החוליםהמפתח ו ,משך כל ימי החגב ונעול מחסן זה יהיה סגור    

 דריסת רגל במחסן זה.לאיש  לא תהיהכל החג  במשך      

פסח וכלים שנשמרו לפסח מן השנה לירוכזו כלי חדשים  בולפני החג יש לייחד חדר  כשבועיים .2

 עם החמץ לפני החג. שלא יבואו במגעוזאת על מנת  ;לפסח הכשריםשעברה, וכן כל המצרכים 

 

 חמץ ביעור

ממטבחי  םלהוציא את החמץ, הכלים והסכו" יש ,ניסן בבי" שתבוצעלפני ההכשרה  – הכנות .1

, מבתי סגלה, מן המחסנים, מחדרי היהחולים, מפינות השתי בחדריהמחלקות, מן המגירות 

 כהלכה., כדי להכין ולנקות היטב את המקומות הללו להכשרה המכוניםמן והספר לאחיות 

ועל כן יש לנקותם  ,מכשירים אלה לא ניתן להכשיר – אובן(-ותנורי אפיה )טוסטר מצנמים .2

למנהלת המשק  בנושא זה תשלח בכתבהחג )הוראה מחייבת  לסיוםעד נעול  בארון ולאחסנם

 ובאמצעותם לכוחות העזר השונים(. ,ולאחיות

 לסיוםש לנקותם ולאחסנם עד ועל כן י לפסח, קשה להכשיר אלהמכשירים  – מיקרוגל תנורי .3

מחייבים שימוש בתנורי מיקרוגל במהלך החג, יש  החוליםמחלקות בהן צרכי  במידה וישהחג. 

בכדי המקומי, אשר בידו הידע ההלכתי והמעשי הדרוש  הכשרותלהודיע על כך מראש למפקח 

 להכשירם.

 

 חמץ מכירת

ומה לפני החג, ויחתום על כתב הרשאה בתח נמצא חיבקר ברבנות המקומית שביה" בית החולים מנהל

 אי כוחומפקח הכשרות כברב בית החולים או את ימנה את . לחלופין, מנהל בית החולים למכירת חמץ

 החמץ. למכירת

 

 ההכשרה יום

בלילה(. יש לתאם את הכלים )מומלץ להכשיר  צהחל משעות אחה" ניסן בההכשרה ייערך בי" יום .1

 הכשרת הכשרת המטבח המרכזי, והן אתאת הן ולים: רב בית החאת המועד המדויק עם 

 המחלקות.        

ההכשרה  ביום מומלץ להכשיר גם את פינות הבשר והאפייהאין דחיפות מיוחדת במידה ו

 הכללית.

 גיום י"במידה וההכשרה נדחית לתוגש בכלים חד פעמיים.  ההכשרהחמץ האחרונה שלפני  ארוחת .2

. 13:55ולפנות את הכלים לא יאוחר מהשעה  ,ים ככל שניתןאת ארוחת הצהר להקדיםניסן יש ב

 פעמיים יקל על ההכשרה. חד כליםשימוש ב

להכשרה, כגון: צבתות ארוכות,  הדרושיםהימצאותם של האביזרים מראש את לוודא  יש .3

 בישול קטנים, בלון גז נייד וכו'.        פירטימבערים )ברנרים(, סלים להגעלת 

משחה נגד כויות וכו'. כמו  ,מגפייםבחלוקים, כפפות,  יצוידואת ההכשרה העובדים המבצעים  כל

דאוג וכן חובה ל ,ההכשרה מהלך בכלכן, יש להבטיח את נוכחותו של איש אחזקה במטבח 

 נושא הבטיחות.כל המצאות איש בטיחות שיפקח על ל
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ות, שטיחוני : צינורות גומי לברזים, מסננים, מברשהמחלקותהמרכזי יספק למטבחוני  המחסן .4

 םכן יש לספק מגשים חדשים וסכו"כמו  .לשטיפת הכלים מתאימיםגומי חדשים וכן אביזרים 

 חדש מדגם שונה לפסח.

השעות שקדמו לשעת  24שלא בישלו בהם חמץ במשך  הכליםההלכה מותר להגעיל רק את  לפי .5

 ארק עד יום י" איטריות וכו',פתיתים, : קוואקר, סולת, כמוההכשרה. מותר איפוא לבשל חמץ 

הניכר חמץ  כולל שלפני ההכשרה יש לתכנן תפריט שאינו ביוםלארוחת הצהרים  .בניסן בבוקר

 בעין.

רק את אותם כלי הנירוסטה הדרושים מראש יש לרכז  ביעילותמנת שהכשרת הכלים תתבצע  על .6

 מחסן החמץ עד לאחר החג.ל לפנותכלים שאין בהם צורך יש  לפסח. 

אירועים  אוכי אין לקיים מסיבות ויבהיר  ,לכל הנוגעים בדברשיופץ וזר ח להדפיס מראש יש .7

 .מיוחדיםתתבצע כהלכה וללא קשיים  ת החוליםעל מנת שהכשרת בי – ביום ההכשרה

בשנים האחרונות חוזר למאושפזים על מגש הארוחה  שהוציאו בתי חוליםעשו מנהלי  יפה .8

לפנות את כל  ה, בצירוף בקשחהכשרת ביה"בו מצויינים זמני  ח"ביההאחרונה שלפני הכשרת 

 .מהארונותהחמץ 

 

 כשרות החג על הקפדה

לקראת החג על הנהלת בית החולים לוודא יישום נהלים אלו, לרבות האיסור בדבר הכנסת מוצרי  .1

 מבוקר שהחלטחונית ייש להורות לשומרים הבודקים בדיקה ב .במהלך החגמזון לבית החולים 

ללא  לבית החולים, יאסרו הכנסת מצרכי חמץ הפסחסילוק כל כלי ל ועד גסוף ימי החלההכשרה עד 

הכרזות המסורתיות בשערי בית החולים.  כלולתלות את  יוצא מן הכלל. כמו כן, על ההנהלה לקבוע

בשערי הכניסה השונים,  צריכים להיתלות וערבית בכמות מספקת רוסיתשלטים מתאימים בעברית, 

, ובהם נקרא הציבור לא להביא מצרכי מזון במשך ימי הפסח על עליותוהמוכן על פתחי המחלקות 

 .חכשרות ביה" עלמנת לשמור 

הפצת חוזר מיוחד לעובדים ולחולים וכן פרסום בעיתונות  בעברבתי חולים יזמו ההנהלות  במספר .2

י הכנסת חמץ אוהופנתה בקשה לעובדים ולמאושפזים להקפיד על  ההכשרההמקומית בהם צויין יום 

 . מומלץ להנהלות בתי החולים לאמץ נוהג זה.החגמיום זה ועד גמר 

יורשו העובדים הקבלניים במספר בתי חולים לאכול  חביה" לשטחמנת למנוע הכנסת דברי חמץ  על .3

 ימי החג. אנו ממליצים לאמץ סידור זה בכל בתי החולים. בכלבחדר האוכל הכללי 

בתי  מנהליסגורות. על  והקפיטריותחנויות היינה כל החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך כל ימי החג תה .4

ההכשרה ועל סגירתן  יוםע למפעילי החנויות והקפיטריות בכתב מבעוד מועד על תאריך יהחולים להוד

 בכל ימי החג.

, דברי כריכיםהאוטומטיות לממכר  המכונותיינעלו  ובמשך כל ימי החג החל מבוקר יום ההכשרה .5

בתנאי שעל כל פחית  ,מכלל זה מכונות למשקאות קלים ולשוקו ותיוצאמתיקה ומשקאות חמים. 

מועד לפסח". על מפקח הכשרות לתאם מועד עם מפעילי המכונות  כשרבולט " סימוןושקית יהיה 

 החלפת המשקאות.להמכונות ו קיוןילנ
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 הפסח ואחסונם כלי פינוי

לארוז את כלי הפסח ולהחזירם קיץ יש  שעוןלפי  25:55ניסן בלילה בשעה  אביום כ" ,סיום החג עם .1

לפני גמר אחסון כלי מאכל שאינם כשרים לפסח  ודברילמקומם. אין להכניס למטבח את כלי החמץ 

 רק לאחר צאת החג.ייעשו לשנה הבאה  ואחסונםאריזת כלי הפסח כך שהפסח. יש להקפיד על 

 כראוי יש לוודא: יתבצעומנת שאיסוף כלי הפסח ואחסנתם  על .2

 מצאת החג. ,בלילהבניסן  אוח אדם מיומן במידה מספקת ביום כ"של כ הימצאות .א

הערב במוצאי החג  ארוחתדרישת מנהלות המטבח והמשק חלוקת  ועל פיהניסיון  לאור .ב

 .המחלקותתהיה בכלים חד פעמיים, דבר שיקל מאוד על פינוי כלי הפסח מכל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


