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לכבוד
רבני הערים
ומנהלי מח' הכשרות
הנדון :רענון לנהלי כשרות בבתי מלון
מאחר ואנו נמצאים בימי חופשת הקיץ ולקראת ימי חופשת "בין הזמנים" בהם משפחות רבות יוצאות
לנפוש במלונות שונים ברחבי הארץ ובימים אלה בד"כ המלונות נמצאים בתפוסה מלאה ,ובמסגרת תפקידנו
מוטלת עלינו אחריות גדולה ,ראינו צורך חשוב לרענן ולהזכיר מספר דברים מתוך נהלי הכשרות שיש לתת
עליהם את הדעת וזאת לאור הערות שקיבלנו ממס' נופשים ולאור תקלות שהיו במספר מקומות ברחבי
הארץ ובזה בע"ה נמנע מהכשלת הציבור.
 .1במטבחים בהם עובדים טבחים שאינם יהודים ובשימוש המטבח מכשיר אינדוקציה )כיריים מגנטיות(,
אין לגויים להשתמש במכשירים אלו משום בישולי גויים.
 .2מכשיר  ice coffeכולל מכונת הקצפה מכשיר זה אסור בשימוש בשבת.
 .3מיני בר אלקטרוני הנמצא בחדרים עם מערכת חיוב  -on lineפתיחת המיני בר אסורה בשבת.
 .4על משגיח השבת להגיע למלון לכל המאוחר  3שעות קודם כניסת השבת ע"מ שיוכל להיערך ולהכין את
כל הנדרש במלון לצורך השבת ביישוב הדעת ובכך נמנע מתקלות מיותרות שמתגלות סמוך לשבת.
 .5במסגרת הכנת המטבח לשבת על המשגיח לדאוג שתהיה אלטרנטיבת חירום למיחמי השבת ולתנורי
החימום למקרה של תקלה במכשירים אלו בשבת.
 .6היות ועל משגיח שבת מוטלת האחריות לדאגה לכל ענייני השבת ,לכן אירועים הנערכים בימי שישי
ובערבי חג וכן במוצ"ש ובמוצאי חג יהיה משגיח נוסף למשך כל שעות הכנת האוכל ,הגשת האוכל בזמן
האירוע.
 .7אירועים המתקיימים בימי חול ובפרט בשבתות וחגים כגון :שבתות חתן ,בר מצווה וכד' על אף
ההוראות האוסרת להכניס אוכל ומיני מתיקה פרטיים ישנם בעלי אירוע המביאים עימם דברי מאכל
לצורך הגשתם לאורחיהם ,על המשגיח לוודא שלא יכנסו מאכלים אלו לחדרי האוכל ולאולמות
האירועים.
 .8הפקת אירוע )כניסת ספקים והתקנת ציוד אלקטרוני וכד'( הנערך במוצ"ש ובמוצאי חג ,יעשה עד שעה
לפני כניסת השבת וחצי שעה אחרי צאת השבת.
 .9רישום בכניסה לחדרי האוכל יעשה ע"י גוי בלבד.
 .10דו"ח "משגיח שבת" ובו יצוינו הליקויים שהתגלו במהלך השבת וכן את הדברים הדורשים תיקון .את
הדו"ח יש להגיש לרב האחראי לכל המאוחר ביום ראשון לאחר השבת ע"מ שיהיה ניתן לתקן את
הליקויים הנדרשים לקראת השבת הבאה.
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