
עלון מידע

בס”ד

חימום האוכל מתבצע בארון חימום במטבח בית החולים. 
את האוכל יש למסור למפקח הכשרות בכניסה לחדר אוכל 
צוות בקומה ק.נ. לתיאום הכנסת האוכל לפלטה נא לפנות 
לפלפון 050-5770250 במספר טלפון זה החל משעתים 

לפני כניסת השבת.
א. ניתן להכניס אוכל בשרי או בחזקת בשרי בלבד

ב. יש להקפיד שהאוכל יהיה סגור ומכוסה היטב
ג. אין להכניס סירים עם ידיות מפלסטיק

ד. יש לעטוף את האוכל בשני כיסויים בנייר אלומיניום
אין להיכנס לחדר אוכל צוות ולמטבח בית החולים. 

אין לפנות בעניין לצוות בית החולים.
ניתן לקבל את האוכל החם בכניסה לחדר אוכל צוות בקומה 
קרקע נמוכה. בזמני סיום התפילה בבית הכנסת של בית 

החולים עד 15 דקות מסיום התפילה.

בברכת בריאות שלמה
הנהלת המרכז הרפואי כרמל

רב בית החולים 
מחלקת דת וכשרות-שירותי בריאות כללית

פלטת שבת

כשרות

מטבח בית החולים והמחלקות עומדים תחת כשרות 
המחלקה לדת וכשרות בראשות הרב מנחם רוזנברג והרב 

מנחם לפקיבקר.
כל פריטי המזון המוכנסים לבית החולים נבדקים בהקפדה 
יתרה. מוצרי הבשר והעופות נרכשים אך ורק במקומות 
מוכרים עם הכשרים מוסמכים ומאושרים. הירקות והפירות 
מעושרים ונקיים מחשש ערלה וכל ירקות העלים לרבות כרוב 
מגידול ללא חשש חרקים למהדרין. הקמח מנופה וכל סוגי 

הקטניות מבושלים רק לאחר בירור יסוד.
קיימת הקפדה מלאה על כל תהליך הבישול, יש הפרדה 
מוחלטת בין בשר לחלב )כולל הקיטור( הן במטבח המרכזי 
והן במחלקות. מערכות הכלים נפרדות לכל סוג )כולל מגשי 
החלוקה(. הקפיטריה והמזנון הנמצאים בשטח בית החולים 
עומדים תחת השגחת המחלקה לדת וכשרות וכל מוצר 

נבדק.
לפרטים משגיח המסעדה יהודה- 054-8473526

www.carmelhospital.org.il
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לפרטים נוספים
ניתן לפנות לרב בית החולים בטלפון: 054-8441020,

meirln@clalit.org.il - דוא"ל
או באמצעות משרד הקבלה בבית החולים: 04-8250350

המחלקה לדת וכשרות-כללית, דוא"ל - 
menachemle@clalit.org.il

מידע למאושפזים 
ובני משפחה

דת וכשרות

הנהלת מרכז רפואי כרמל, רב בית החולים 
ומחלקת דת וכשרות של שירותי בריאות 
כללית בראשות הרב מנחם רוזנברג והרב 
מנחם ליפליבקר, פועלים להסדרת שירותי 
הדת הניתנים בבית החולים לרווחת 
המטופלים, בני המשפחה והקהל הרחב 

ולפיקוח עליהם.

מנות "גלאט כשר" לחולים בלבד: "כשר למהדרין" 
בהשגחת הבד"צ העדה החרדית. ניתן לקבל על-
פי הזמנה באמצעות פנייה לאחות או לכוח עזר 

במחלקה.
ניתן להזמין בכל ימות השבוע ארוחות צהרים חמות 
כשרות למהדרין מארגון ימין חסד למלווים ולמשפחות

בטלפון: 04-8671313, בשעות: 10:00-12:00.
ניתן לקבל מגבאי בית הכנסת תלושים לארוחות שבת 
כשרות במטבח בית החולים, למגיעים לבית החולים 

באמצע השבת.

4 מעליות

מפת קומה ק.נ

קפיטריה

אודיטוריו�
כני�ה

לבית החולי�

מרכז
צינטורי�

חדר אוכל צוות

בית
הכנ�ת

חדרי
לידה
פגיה

מעלית
שבת

מעלית
אישפוזדואר

יו�



בית כנסת

זמני תפילות

חגים

בית הכנסת ממוקם  בקומה קנ )1-( בסמוך לקפיטריית בית 
החולים. בית הכנסת פתוח בכל ימות השבוע בין השעות 

 .06:00 - 22:00

בימות חול:
מתקיימת תפילת מנחה בשעה 13:30 עם מניין קבוע.

בשבת וחג:
תפילת מנחה וקבלת שבת בזמן הדלקת נרות

תפילת שחרית בשעה 08:00 

תפילת מנחה בשעון חורף בשעה 12:30 
ובשעון קיץ בשעה: 13:20 

תפילת ערבית והבדלה בצאת השבת/חג.
לאחר תפילות שבת נערך קידוש בבית הכנסת.

מעלית שבת הממוקמת בצד 2 המעליות. המעלית פועלת 
מכניסת שבת ועד לצאתה, למעט מהשעה 22:00 ועד 

השעה 06:00 למחרת.
בדלתות החשמליות מותקנים רמזורים אשר מאפשרים 

לעבור בדלתות ללא חילול שבת.
יציאה לכיסאות גלגלים ועגלות ללא חילול שבת בקומה קנ 

)1-( ובקומת הכניסה.
הדלתות החשמליות ברחבי בית החולים מנוטרלות, או 
שמופעל בהם פיקוד שבת. בכל קומה בצד שתי המעליות.

במחלקות שחודשו לאחרונה, הותקנה מערכת איתות חולה 
באישור מכוני ההלכה. כמו כן הותקנו מנורות לילה עם תריס 

שבת.
מקלדת שבת ניתנת לשימוש בקליטה למח' לרפואה דחופה 
)מיון(, במשרד הקבלה. כמו כן לצורך הפקת מדבקות קליטה.
הבדיקה בשערי בית החולים, מתבצעת במגנומטר הלכתי 

הכולל פיקוד שבת או באופן ידני.
על פי נוהל שירותי בריאות כללית, קיימות הנחיות לצוותים 
לפיהן, מטופל אשר מטעמי דת מבקש לא לחתום על טופס 
הסכמה לפעולה, ניתן לבצע את הפעולה לאחר מתן הסכמה 
בפני שני עדי שמיעה, כאשר ההחתמה בפועל תבוצע 

במוצאי שבת.
שחרור מאושפזים בשבת: מאושפז השומר מסורת שנקלע 
למח' לרפואה דחופה )מיון( בשבת ואין ביכולתו לשוב לביתו, 
זכאי להישאר בבית החולים עד ליציאת שבת. על פי נוהל 

שירותי בריאות כללית, חל איסור לשחרר חולים בשבת.
ניתן לפנות לאחות אחראית במחלקה או למפקח הכשרות 

על מנת לקבל מדחום שבתי.
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זמני התפילות מתפרסמים בבית הכנסת ובלוחות המודעות 
ברחבי בית החולים.

תקיעת שופר מתקיימת בבית הכנסת וכן בעל תוקע עובר 
ממחלקה למחלקה לזכות את המאושפזים.

סוכות - 3 סוכות ממוקמות בבית החולים לטובת המאושפזים 
והקהל הרחב. חלוקת ארבעת המינים מטעם בית החולים 
מתקיימת באופן מסודר בסוכות בית החולים, במחלקות השונות 

ובבית הכנסת.

חנוכה - בכל מחלקה חנוכייה בטיחותית.

ט"ו בשבט - מתבצעת חלוקת פירות יבשים במחלקות.

פורים - קריאת מגילה בבית הכנסת ובמחלקות לפי דרישה.

פסח - בית החולים עובר תהליך הכשרה קפדני במטבח המרכזי 
ובכל מחלקות ויחידות בית החולים, הקפיטריה והמזנון. בבית 
החולים מחסן לכלי פסח. כלי האוכל מוחלפים לכלי פסח 
לקראת החג. קיימת שמירה קפדנית על אי הכנסת חמץ בשערי 

בית החולים.

שבועות - בבית הכנסת מתקיים תיקון ליל שבועות הכולל 
כיבוד.

פיקוד שבת מופעל במקומות הבאים:

השאלת תפלין

השאלת ציוד שבתי

ניתן להשאיל תפילין מרב בית החולים בתיאום.

ניתן להשאיל )בכפוף לפקדון( שקע גרמא באישור מכון צומת  
נא לפנות לרב בית החולים.

ניתן לקבל מפתחות גרמא לכניסה למחלקות, השאלת המפתח 
בטלפון 050-5770250 )בכפוף לפקדון( במספר טלפון זה 

החל משעתים לפני כניסת השבת.

אבל
רב בית החולים מוזמן למיטת חולים על פי בקשה, לצורך 
עידוד ותפילה. ניתן ליצור קשר עם הרב באמצעות אנשי הצוות 

במחלקה.
משרד הקבלה של בית החולים מטפל בהוצאת תעודת פטירה 

ותיאום עם חברת קדישא.
טומאת כהנים - קיימת הקפדה מרבית וחציצה מלאה בנושא 

טומאה קבועה.

ימי שישי ושבת

הדלקת נרות מתבצעת בצורה מרוכזת במתקני נרות 
שבת הנמצאים בכל מחלקה. אזהרה: מטעמי בטיחות 
ההדלקה תיעשה אך ורק במתקני הנרות המיועדים לכך. 
חל איסור להדליק נרות בחדרים. בית החולים מעמיד לרשות 

המאושפזים והמלווים נרות שבת במתקנים אלו.
יין לקידוש/הבדלה ולחמניות ללחם משנה מסופקים על פי 
בקשה. יש לפנות לאחות האחראית במחלקה )רצוי לפנות 

ביום שישי בצהרים(.
האוכל המוגש עם כניסת השבת ועד לצאתה, מחומם 

באישור מכוני ההלכה.
ארגון "מפעל חסד" מספק ארוחות חינם בימי שישי 

ושבת לחולים ולמלווים. 
בתיאום מראש בטלפון: 057-3144100, 04-8622481. 

רצוי להתקשר עד לשעות הבוקר ביום שישי.
מפעל חסד מעמיד לרשות המלווים והמתפללים בבית 
הכנסת סיר חמין גלאט כשר ביום שבת בסיום התפילה. 
אנשים המגיעים במהלך השבת ניתן לקבל סלי אוכל - יש 

לפנות לגבאי בית הכנסת.
במטבחון/בחדרי השתייה של המחלקות מוצבים מיחמי 
שבת הלכתיים למהדרין, המיועדים גם למלווים ולקהל 
הרחב. המיחם מותר לשימוש בשבת כאשר הנורה האדומה 
דולקת. בעזרת נשים בבית הכנסת, ישנו מקרר לשמירת 

אוכל בימי שישי ושבת.
אפשרויות לינה: ניתן לשכור חדרים בבית אבות "סיני", 

הסמוך לבית החולים. לתיאום הזמנה: 04-8241418.

בבית החולים ישנו מפקח כשרות קבוע בשבת. ליצירת 
קשר בנושא השבת בטלפון 0505770250 )החל משעתים 

לפני כניסת שבת(.


