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הנהלת המרכז הרפואי כרמל,
רב המרכז הרפואי ומחלקת
דת וכשרות של שרותי בריאות
כללית בראשות רב “הכללית”
הרב מנחם לפקיבקר,
פועלים להסדרת שירותי
הדת והכשרות הניתנים בבית
החולים לרווחת המטופלים ,בני
משפחה ומבקרים.
עלון זה מוגש כשרות לציבור.

דת וכשרות

מידע כללי

עלון מידע למאושפז ולבני משפחתו

נמוכה ()-1
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חדר אוכל צוות
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כניה

לבית החולימ

פרטי יצירת קשר
רב המרכז הרפואי ,מאיר אינדיק
טל'  ,054-8441020דוא”ל meirln@clalit.org.il -
מפקח שבת  -טל' 053-7005111
משגיח כשרות בקפיטריה  -יהודה לוין טל' 054-8473526
משרד הקבלה טל' 04-8250350
המחלקה לדת וכשרות בשרותי בריאות כללית -
טל'  ,03-6923275דוא"ל shimritsa@clalit.org.il -
בברכת בריאות שלמה
הנהלת המרכז הרפואי כרמל
רב בית החולים
מחלקת דת וכשרות-שירותי בריאות כללית

כרמל מכל ה-

www.carmelhospital.org.il

בית כנסת

ארגוני חסד

בית הכנסת ממוקם בקומה קרקע נמוכה ( )-1בסמוך לקפיטריית בית החולים.
בית הכנסת פתוח מידי יום בין השעות .06:00 - 22:00

עמותת “מפעל חסד” מספקת ארוחות למלווי חולים מידי יום בשעה 15:00
לפרטים יש לפנות עד השעה .11:00
כמו כן ניתן להזמין ערכות לשבת למלווי חולים ,לפרטים טל.04-8622481:

זמני תפילות

עמותת “עזר מציון” שירותי אמבולנס וציוד רפואי (רח’ הרצל  ,92חיפה)
טל04-8222555 :

בימות חול:
תפילת מנחה בשעה .13:30
בשבת וחג:
תפילת מנחה וקבלת שבת כ 10-דקות לאחר הדלקת נרות.
שחרית בשעה 08:00
תפילת מנחה :בחורף בשעה 12:30
בקיץ בשעה 13:20
תפילת ערבית בצאת השבת/חג.

כשרות
המרכז הרפואי ,המטבח המרכזי ,המחלקות והקפיטריה פועלים תחת
הכשרות של המחלקה לדת וכשרות בשירותי בריאות כללית  -רב שירותי
בריאות כללית ,סגן מנהל מחלקת דת וכשרות ובפיקוח רב המרכז הרפואי
הרב מאיר אינדיק.
במרכז הרפואי ישנה הקפדה והשגחה על כל תהליך הכנת והגשת האוכל,
החל מפיקוח על ספקי המזון ומוצרי הגלם וכלה בחימום והגשת האוכל
למאושפזים ולעובדי המרכז הרפואי.
מוצרי הבשר בכשרות הרבנות.
מוצרי העוף בכשרות מהדרין רבנות.
ירקות ופירות מעושרים ונקיים מחשש טבל ,ערלה ושביעית בכשרות
מהדרין.
ירקות העלים (לרבות כרוב) מגידול ללא חשש תולעים.
הקמח והסולת עוברים ניפוי יסודי כמו"כ הקטניות נבררים במכונה
בכשרות הבד"ץ העד"ח.
ישנה הקפדה על בישול ישראל (כדעת הרמ"א).
ישנה הפרדה מוחלטת בין בשר לחלב בתהליך הבישול ,החימום וההגשה.
חימום ושינוע האוכל בשבת באמצעות פיקודי שבת הלכתיים מאושרים
על ידי מכוני הלכה.
מנות בד"ץ -
חולים המעוניינים בקבלת אוכל בכשרות בד"ץ העד"ח ירושלים ,יש
לפנות בעניין לצוות הסיעוד המחלקתי.
קפיטריה -
קפיטרית בית החולים וכן עגלות הקפה והמאפה עומדים תחת הכשרות
של המחלקה לדת וכשרות בראשות רב ה”כללית” .במקום ישנו משגיח
כשרות.

עמותת “אור הכרמל” מארחת מלווי חולים בדירת האירוח ”אהל מנחם”
הסמוכה למרכז הרפואי.
לפרטים ולתיאום  - 053-7005111מאיר.

השאלת תפילין
ניתן לשאול תפילין מרב בית החולים בתיאום מראש.

שבת
בבית החולים נמצא מפקח שבת באופן קבוע .ליצירת קשר (עד כניסת
שבת) בטל’ .053-7005111
הדלקת נרות  -בכל מחלקה ישנו מתקן להדלקת נרות הכולל נרות
וגפרורים .מטעמי בטיחות אין להדליק נרות מחוץ לאותם המתקנים
(הנרות והגפרורים יונחו במתקן כשעה וחצי לפני כניסת השבת).

על פי נוהל משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית חל איסור מוחלט על
שחרור חולה שומר מסורת שאין באפשרותו לחזור לביתו טרם כניסת
השבת ,בכלל האמור גם מי שהגיע למיון
ולבסוף לא אושפז.
על פי נוהל שירותי בריאות כללית מטופל אשר מטעמי דת מעוניין שלא
לחתום על טופס הסכמה לפעולה ,ניתן לקבל את הסכמתו באמצעות
שני עדי שמיעה ולהחתימו בצאת השבת.
השאלת ציוד שבתי  -ניתן לשאול (בכפוף לפקדון) שקע גרמא באישור
מכון צומת .יש לפנות למפקח השבת.
ניתן לקבל מפתחות גרמא לכניסה למחלקות ,השאלת המפתח בתאום
בסמפר טלפון  ,053-7005111החל משעתים לפני כניסת השבת.

עירוב
סביב בית החולים ודירת האירוח הוקם עירוב .בכשרות מהודרת של רב
הכללית הרב מנחם לפקיבקר ורבני הקהילות בחיפה ובפיקוח הרב ישראל
ליפשיץ.
מפת עירוב/עירוב מהודר לבית החולים והסביבה

קידוש הבדלה  -ניתן לקחת מבית הכנסת יין ולחמניות לצורך קידוש
הבדלה וברכת המוציא (החל משעה וחצי לפני כניסת השבת).
ארון חימום  -המרכז הרפואי מעמיד לרשות המאושפזים ומלוויהם ארון
חימום ומקרר לצורך חימום וקירור אוכל בסמוך לבית הכנסת בקומה
קרקע נמוכה .לארון החימום ניתן להכניס אוכל בשרי או בחזקת בשרי
בלבד .יש להקפיד שהאוכל יהיה סגור ומכוסה היטב .וכן ,לעטוף את
האוכל בנייר אלומיניום בשני כיסויים.
מידי שבת מתקיים קידוש עשיר ומכובד עם סיום תפילת מוסף ,בשעה
.10:00
מיחמי שבת  -בכל קומה ישנו מיחם מים חמים שבתי המאושר על
ידי "מכוני הלכה" (לפני השימוש יש להבחין כי נורית החיווי המורה על
מצב שבת פעיל דולקת).
מעלית שבת  -במרכז הרפואי ישנה מעלית שבת במעליות הקדמיות
(המעלית אינה פועלת בין השעות  06:00 - 22:00למחרת).
דלתות חשמליות  -בכניסות למיון כללי ,ילדים וחניון מור מותקנת
מערכת “רמזור” ,המאפשרת מעת לעת מעבר ללא חילול שבת.
כניסה ויציאה  -בכניסות וביציאות למרכז הרפואי בקומת קרקע וקרקע
נמוכה ניתן לצאת ולהיכנס גם עם כסאות גלגלים ועגלות ללא חשש
חילול שבת ,הכניסה למרכז הרפואי באמצעות מגנומטר הכולל פיקוד
שבת או באמצעות בדיקה ידנית.

אבל
רב המרכז הרפואי מוזמן למיטות חולים על פי בקשת המשפחה לצורך
עידוד ותפילה ניתן ליצור קשר גם באמצעות צוות המחלקה.
טומאת כוהנים  -קיימת הקפדה מרבית וחציצה מלאה בנושא טומאה קבועה.

