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ציבור נכבד!
כמידי שנה מתכבדים אנו לפרסם חוברת תרופות לפסח שאין בהן חשש חמץ. 

יצויין ויובהר כי רשימת התרופות בחוברת זו מתייחסת אך ורק לכשרותן לפסח ולא לכל 
ימות השנה.

רשימת התרופות בחוברת נבדקה מחשש חמץ ואושרה על ידי ועדה מיוחדת אשר בראשה 
ישבו כבוד הרבנים הראשיים לישראל, הגאון רבי יונה מצגר, הראשל"צ הגאון רבי שלמה עמר 
וראש אגף הכשרות ברבנות הראשית הרב יעקב סבאג שליט"א. כן השתתפו בוועדת הרבנים 

נציגיהם של גופי הכשרות בארץ, ביוכימאים ורוקחים מומחים.
על פי פסיקת הרבנים הראשיים לישראל, כל סוגי המשחות הרפואיות המיועדות לשימוש 

חיצוני, וכן כל סוגי הטיפות המיועדות לעיניים ולאזניים, משאפים )תרסיסים לסוגיהם(, 
זריקות, פתילות וכל חומרי החיטוי שעל פני העור מותרים לשימוש בפסח. לכן, בחוברת 
צויינו רק התרופות שנלקחות בבליעה, טבליות, כמוסות, תרחיפים ותכשירים מיוחדים לחלל 

הפה.
תשומת ליבכם למספר שיפורים שנעשו השנה בחוברת שלפניכם:

בשנה זו נבדקו כל התרופות המופיעות בספר "המדיק" )ספר "המדיק" הינו אינדקס התרופות 
והמוצרים הרפואיים אשר מיועד לקהל העוסק ברפואה(. ספר "המדיק" יוצא לאור באופן דו 

חודשי, רשימת התרופות מתבססת על העדכון האחרון של "המדיק" מתאריך ינואר – פברואר 
2011 ומופיעים בשמם המסחרי.

החוברת סודרה לפי רשימת התרופות המסודרת לפי ה- A.B.C וכן רשימת תרופות המסודרת 
לפי ה-א.ב.ג

)כבשנה שעברה גם השנה לאור שאלות רבות מצד הציבור אנו מפרסמים לראשונה בחוברת זו 
רשימה של תחליפי חלב אם ומזון רפואי המותרים לשימוש בפסח רשימת התרופות מתורגמת 

לעברית מנוקדת(.
שמות התרופות סודרו כשליד שם התרופה מצוינת צורת ההגשה.

 ,LIQ = נוזל ,SYR = סירופ ,SUSP = תרחיף ,TABLS=טבליות ,CAPL=קפליות ,CAPS =כמוסות
תמיסה = SOL, מציצה = LOZ, טיפות = DROPS, חובה להדגיש כי בחוברת שלפניכם חלו 
עדכונים רבים. תרופות ותכשירים שבשנה שעברה אושרו לשימוש הוצאו מהרשימה וכן 

בס"ד
"בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים 
את ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין"
)מסכת ראש השנה פרק ג'(

תרופות חדשות שלא היו בעבר אושרו לשימוש השנה. כך שאין לסמוך בשום אופן על החוברות 
משנים עברו.

תרחיפים, סירופים ותמיסות שונים מותרים לשימוש בפסח ומצוינים בחוברת. אולם יש לשים 
לב במיוחד למספר תרחיפים נחוצים שלא ניתן היה להתירם. יצוין כי השנה מוקסיפן פורטה 

תרחיף כשר לפסח והתרופה "סימבקור" – להורדת כולסטרול כשרה לפסח ללא כל חשש.
אותם תרחיפים אנטיביוטיים הניתנים בעיקר לתינוקות ואשר לצערנו לא ניתן לאשרם עקב 

חששות חמץ ולעומתם אותן תרופות בצורת כדורים או כמוסות כשרים לפסח, יש לברר 
ולהתייעץ עם הרופא: א. האם ניתן לקבל תרחיף אנטיביוטי אחר כשר לפסח המצוין בחוברת. 

ב. האם ניתן לתת לתינוק התרופה בכדור בצורת הגשה שונה.
תרופה שאינה נכללת בחוברת, יש לברר אצל הרופא אם קיים תחליף לתרופה מתוך הרשימות 

שבחוברת ואם לא, יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל, תרופה שאינה נכללת בחוברת ולפי הוראת 

הרופא חייב החולה לקבלה, ובפרט אותם חולים המקבלים תרופה מסוימת בקביעות, יש 
לפסוק לקולא, ובייחוד בתרופה שאין בה חומרי טעם.

הערה חשובה: חוץ מהויטמינים הכשרים לפסח שצויינו בחוברת, אין לנו מידע על כשרותם 
לפסח של מוצרי הטבע הויטמינים והתכשירים ההומאופתיים האחרים הנמכרים בשוק.

שירותי בריאות כללית והמחלקה לדת ולכשרות מנפיקה מידי שנה את החוברת העדכנית 
באלפי עותקים, ומפיצה אותה בכל המרפאות, בתי החולים בתי המרקחת, רבני ישראל בכל 

אתר ואתר, מועצות דתיות, קיבוצים, מושבים, משטרת ישראל וצה"ל.
אנו מעמידים לרשות הציבור 5 מוקדי מידע טלפוניים לפני החג, מספרי הטלפונים והזמנים 

המדויקים מתפרסמים בחוברת זו ובעיתונות היומית.
הביקוש העצום לחוברת ההדים החיובים וקווי הטלפון העמוסים לעייפה מעידים על נחיצות 

המידע לעם ישראל.
אנו מאחלים לכל בית ישראל בריאות איתנה ושלא יזדקקו לתרופות, סיפוק נפש וחדוות חיים 

תוך שלום ושלווה.
בברכת חג כשר ושמח.

הרב מנחם רוזנברג
רב הכללית

וראש המחלקה לדת ולכשרות

הרב חיים קאופמן 
סגן מנהל מחלקת דת וכשרות

אדר א' ה'תשע"א
מרץ 2011



יום סיור עם רב בתי החולים של 
"כללית"

'כללית' שבניהולה ארבעה-עשר בתי חולים ברחבי הארץ בהם מאושפזים 
אלפי חולים, מהם רבים שומרי תורה ומצוות. ✱ יצאנו ליום סיור עם הרב 
מנחם רוזנברג, רב 'שירותי בריאות כללית' המופקד על נושאי הדת בבתי 
החולים ובהם נושאי שבת, כשרות, פסח ועוד, ושוחחנו על מגוון שאלות, 
כשהבסיסית שבהן היא: האם חולה שומר מצוות שנאלץ להתאשפז יכול 

להיות רגוע מבחינה דתית? ✱  על כך ועוד בכתבה המרתקת הבאה

מאת מנחם זיגלבוים
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קונפליקטים בבית החולים
אלו  אי  חולים  בית  פוקד  שאינו  אדם  אין 
או  כמבקר  ואם  כחולה  אם  בחייו,  פעמים 
שעות  בת  בשהייה  מדובר  לעתים  כמלווה. 
ואפילו  בימים  מדובר  ולעתים  ספורות 
הכול  פתאום  ארוכים.  וחודשים  שבועות 
משתנה: לא רק השינוי מאדם עצמאי לאדם 
זמני  או  הרופא,  של  זמנים  בלוח  התלוי 
הבדיקה של האחות והגשת האוכל, אלא גם 
שינוי האווירה מסביב; מאווירה חמימה של 
בית לאווירה של ענייניות, דחיפות ולפעמים 

גם בהילות.

הקונפליקט מתעצם אצל אדם שומר מצוות 
הוא  שבביתו  בעוד  חולים:  לבית  שנקלע 
כשהוא  הרי  כבחמורה,  קלה  על  מדקדק 
פתאום  השונות,  למחלקות  או  למיון  מגיע 
יש לברר היטב  שום דבר אינו מובן מאליו; 
לא תמיד  המזוזות  האוכל,  כשרותו של  את 
'שבתדיקע'.  אינה  האווירה  ובשבת  כדבעי, 

לא קל ולא פשוט.

מצוות.  שומרי  על  רק  מדובר  אין  למעשה, 
גם יהודי לא-דתי מבקש שהאוכל יהיה כשר, 
שעל דלת חדרו תהיה שמירה והגנה בדמות 
יוכל  בו  בסמוך  כנסת  בית  כשרה,  מזוזה 

להשתתף במניין תפילה, ועוד.
בדיוק בשביל זה נמצא הרב מנחם רוזנברג, 
רב 'שירותי בריאות כללית' האחראי בתוקף 
תפקידו על חמישה-עשר בתי חולים ברחבי 

הארץ. אימפריה של ממש.

 יוצאים לדרך
ביקור בלשכתו השקטה והמסודרת של הרב 
'שירותי  בבניין  הראשית  בהנהלה  רוזנברג, 
בריאות כללית' ברחוב ארלוזרוב בתל אביב, 
לא מעיד על היקף הפעילות המרשים, ועל 
ועד  שבדרום  מ'יוספטל'  הפרושה  מצודתו 
המונים  שבצפון  'העמק'  הרפואי  המרכז 
חמישה-עשר מרכזים רפואיים גדולים, בהם 

גם בתי חולים שיקומיים ופסיכיאטריים. 
הביקור בלשכתו נמשך זמן קצר בלבד, שכן 
מיד יצאנו לסיור יום שגרתי בין בתי החולים 

בדיקות  פיקוח,  לצורך  מופקד,  הוא  עליהם 
שהתעוררו  צרכים  של  מקרוב  והכרה 

ודורשים את התערבותו והשפעתו.

סיור  כולל  היום,  לנו  המתוכנן  היום  סדר 
בבתי החולים שבאזור המרכז. "נבקר היום 
תקווה,  שבפתח  רבין  ע"ש  החולים  בבית 
שבכפר  ו'מאיר'  שברעננה  לוינשטיין  בבית 
אחד  "בכל  רוזנברג.  הרב  מעדכן  סבא", 

לעשות  אפשר  מהם 
עצמו,  בפני  יום  סיור 
הסיורים  הפעם  אך 
לטפל  פרטניים,  הם 
מסוימים  בנושאים 

ולהמשיך הלאה".

מפלס  הרכב  בעוד 
דרכו ביציאה העמוסה 
בואכה  אביב  תל  של 
פותח  תקווה,  פתח 
בתיאור  רוזנברג  הרב 

רקע עבודתו:
כרב  שלי  "העבודה 
בריאות  'שירותי 
לפני  החלה  כללית' 
שנה.  כשלושים 
ל'כללית'  כשהגעתי 

רב  פה  היה  כבר 
שהחל להסדיר את ענייני הכשרות השונים 
אותם  של  שבמציאות  אלא  החולים,  בבתי 
ימים, ההישגים היו מעטים. בכלל, כל נושא 
ההכשרים היה אז דומיננטי פחות מכפי שזה 

מוכר כיום. 
"כך גם נושא השבת לא היה במודעות כפי 
שזה היום. האווירה אז הייתה שפיקוח נפש 
דוחה את התורה כולה', וכשמדובר בחולים, 
"מה זאת אומרת שחולה לא יאכל מרק חם 
בשבת?!" ובשביל הטבת תזונתו של החולה, 

חיללו שבת. אנשים שומרי מצוות שנאלצו 
להתאשפז, נאלצו להביא עמם אוכל מהבית. 
עד כדי כך, שחולה שומר מצוות לא יכול היה 
אפילו ליהנות מכוס תה חם בשבת, אם לא 

הביא תרמוס מהבית.

"ככל שהמודעות ההלכתית יחד עם הקידמה 
הטכנולוגית התפתחו ברבות השנים, החלו 
בזכות  מעט  לא  שונים,  פתרונות  לצוץ 
ההלכתיים  המכונים 
יצחק  לוי  הרב  של 
הלפרין מירושלים, או 
שהחלו  'צומת',  מכון 
מציאת  על  לשקוד 
מתאימים  פתרונות 
חשמל  בבעיות 
אם  בשבת,  הקיימות 
אם  מים,  כחימום 
או  שבת,  כמעליות 
אוטומטיות,  דלתות 
ועוד  שבת   שקעי 
כהנה רבות, פתרונות 
את  גם  המשמשים 
ומשטרת  צה"ל 

ישראל.
פשוטה:  דוגמה  "קח 
מיחם אוטומטי בשבת 
שנמצא כיום בטבעיות 
מדובר  בארץ.  החולים  בבתי  מחלקה  בכל 
בכמויות מים חמים גדולות הנדרשות עבור 
מאידך  במחלקה.  השוהים  חולים  עשרות 
גיסא, אי אפשר להכין עשרה מֵחמי מים בכל 
מחלקה. במכון ההלכה פיתחו רעיון שעבד 
יפה, אולם כשהגיע ליישום פרקטי במחלקה, 
הצטברות  בגלל  אם  חרוץ,  כשלון  נחל  זה 
בעומס  עמדו  שלא  משאבות  או  אבנית 
לפיתוח  מאמצים  הושקעו  ושוב  שוב  וכו'. 
טכנולוגיים  פתרונות  שנמצאו  עד  המֵחם, 
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אלא  ההלכה,  דעת  את  שהניחו  יצירתיים 
שאז התעוררו בעיות חדשות שאף הן דרשו 
פתרונן. כיום בכל מחלקה עומד מֵחם כזה 
החולה  ועל   )!₪ אלפים  כחמשת  )עלותו 
המֵחם;  שבצד  האדומה  בנורה  להביט  רק 
נמצא  שהמֵחם  משמע  דולקת,  היא  אם 
ב'מצב שבת'. חולה מוטרד שקם בשתיים 
לפנות בוקר של ליל שבת, יש לו מים חמים 

'למהדרין' להשיב נפשו בכוס תה.

היה  'כללית'  של  'השרון'  החולים  "בית 
שבת,  מֵחמי  עשרה  שרכש  בארץ  הראשון 
והיה זה התקדים ראשוני בכל העולם! כיום 
בתי  מחלקות  בכל  מֵחמים  מאות  מוצבים 

החולים של ה'כללית' ברחבי הארץ".

התקציב לסעיף 'פעוט' זה לכשעצמו, 
הוא עצום...

"נכון, אולם 'כללית' מכירה בחשיבות העניין; 
תה  כוס  כמו  אלמנטרי  שדבר  מבינה  היא 
לחולה שומר מצוות, חייב להיות זמין. בדרך 
כלל המימון הוא על ידי בתי החולים עצמם, 
ולפעמים, המשרד שלי, לשכת הרב, דואגת 

להשתתפות במימון".

איך מחממים אוכל בשבת לאלפי חולים?
בעיות  עשרות  בשיחה  מציג  רוזנברג  הרב 
שהיו מונחות על שולחנו עד שבאו לפתרונן: 
היא  שנים,  שנמשכה  בעיה  פעם  "הייתה 
צריך  חולה  בשבת.  האוכל  חימום  בעיית 
לקבל אוכל חם גם בשבת. אדרבא, יש עניין 
לאכול 'חמין' בשבת. אבל מה עושים שבבתי 
אי  וגם  רגילות,  שבת  'פלטות'  אין  החולים 
זו לצד  אפשר להציב במטבח מאה פלטות 

זו?!", הוא שואל רטורית.
שחולה  הייתה  בעבר  שרווחה  "הדעה 

אוכל  'חלילה'  ולא  טרי,  אוכל  לקבל  צריך 
מופשר.  אוכל  על  לדבר  שלא  שחומם,  קר 
באותם ימים הייתה בעיה של בישול בשבת. 
הגענו למצב שאמרנו בואו נבשל את המרק 
נעבירו  ומחר  לפריז'ידר  נכניס  שישי,  ביום 
לפלטה באופן המותר, אך הייתה התנגדות 

לעצם הרעיון של חימום אוכל מחדש.

"כיום, בעידן הטכנולוגי המתקדם, כבר עברו 
בכל המקומות לשיטת 'בשל, הקפא חמם'. 
קור  מכת  האוכל  מקבל  הבישול  אחרי  מיד 
ומחממים  וכשמפשירים  להקפאה,  חזקה 
אפילו  אפשר  אי  הארוחה,  לקראת  אותו 
עמוקה.  בהקפאה  שהה  שהאוכל  להרגיש 
ביום  כבר  שבושל  האוכל  שבשבת  כמובן 

חמישי, מחומם בדרך הלכתית מותרת". 

 על מזוזות מחלקותיך
מגיעים  אנחנו  המרתקת,  השיחה  במהלך 
לבית החולים 'רבין', קומפלקס ענק המהווה 
בישראל  הגדולים  החולים  מבתי  אחד  את 
המכיל כ-1300 מיטות בארבעים מחלקות. 
לצדו נמצאים מרכז 'דוידוף' הגדול בישראל 
לילדים  החולים  בית  אונקולוגיים,  לחולים 
בית  גם  גדול  לא  ובמרחק  'שניידר',  ע"ש 
בצעדים  רוזנברג  הרב  'השרון'.  החולים 
מהירים מגיע אל המטבח הגדול, שם הוא 
פוגש את מפקח הכשרות הראשי ר' שמואל 
הפתעה,  בעבורו  מהווה  הביקור  הרטמן. 
ולשאול  ההזדמנות  את  לנצל  מבקש  והוא 

שאלות אחדות שהתעוררו אצלו.

ספלים  אין  כי  רוזנברג  הרב  מוצא  בינתיים 
והוא  ידיים,  ליטול  שירצה  למי  בכיורים 
בנושא.  המשגיח  של  טיפולו  את  מבקש 
הוא בודק אם המכונה החדשה של שטיפת 
הכלים הבשרית, ממלאה את הציפיות. עיניו 

מבחינות גם בפרטים הקטנים, וזה חשוב. 

פגישה לא-ארוכה בחדרו של סגן מנהל בית 
הדורשים  נושאים אחדים  עלו  החולים שם 
הלאה.  בדרכנו  ממשיכים  ואנו  פתרון 
קצרות,  רוזנברג  הרב  אומר  'לרעננה', 
את  המהווה  לוינשטיין,  לבית  היא  וכוונתו 
המרכז השיקומי הגדול והמקצועי בישראל.

מפתח  יוצאים  אנחנו  כמעט,  משים  מבלי 
לב  רוזנברג שם  אחד הפרוזדורים, כשהרב 
שהמזוזה לא קבועה עד הסוף. "בדרך כלל, 
אצל כל אדם שומר מצוות, יש בביתו מזוזה 
כשרה ומהודרת שקנה במיטב כספו מסופר 
סת"ם, ירא שמים שהוא מכיר", אומר הרב 
רוזנברג. "אצל החולה השוכב במיטתו, הזמן 
עובר בעצלתיים ויש לו מספיק זמן לתהות 
לגבי המזוזה שאמורה לשמור עליו, ובפרט 
שמים  לרחמי  זקוק  כשהוא  הזאת,  בעת 
ולרפואה שלמה ומהירה. האפשרות להביא 
מזוזה מהבית ולקבוע אותה בפתח החדר או 

המחלקה, אינה מציאותית. 

"במשך שנים ארוכות היו מזוזות בתי החולים 
מסביר  כשרות",  לא  אפילו  או  'דיעבד'  של 
הרב רוזנברג. "לא פעם אני מקבל טלפונים: 
'שלום הרב רוזנברג, אני מדבר מ'סורוקה', 
מינוס  בקומה  פלוני  בפרוזדור  כעת  הייתי 
שתיים ליד אחת המעבדות בכניסה צדדית; 
שאין  וראיתי  בדיקה  תוצאות  לקחת  באתי 

מזוזה בפתח’..."

אלפי  ובחלקם  מאות,  יש  החולים  בבתי 
חדרי  מחלקות,  מזוזות:  הדורשים  פתחים 
ניתוח, חדרי אשפוז, מעבדות, חדרי אחיות, 
מרפסות,  נקיון,  חדרי  הלבשה,  חדרי 
מעברים ופרוזדורים עד בלי די. אין זו משימה 

פשוטה לרכוש מזוזות מהודרות בכמות כה 
הנהלת  בגיבוי  רוזנברג,  הרב  אולם  גדולה, 
'כללית', הרים את הכפפה. בשיטת המכרז 
מזוזות  לספק  מרכזיים  ספקים  שני  דאגו 
יראי  סופרים  ידי  על  שנכתבו  מהודרות 
שמים שהוסמכו על ידי "משמרת סת"ם", 
לא  החולים.  בית  פתחי  בכל  אותן  ולקבוע 
עוד מזוזות של עשרים שקלים, אלא מזוזות 
גדולות ומהודרות העוברות הגהות קפדניות 
וידנית, שמתנוססות בכל פתח  של מחשב 

מפתחי בתי החולים של 'כללית'. 

 "להגיע לרמה המקסימלית
  לטובת החולה"

"הגישה של הנהלת 'כללית' לציבור החרדי, 
להגיע  רצון  מתוך  ואכפתית,  רגישה  הינה 
מעיד  החולה"  לטובת  המקסימלית  לרמה 
אחת  לא  שמשתתף  כמי  רוזנברג  הרב 
דוגמה  "קח  סגורות.  ּתִקצוב  בישיבות 
בכל  אחת  סוכה  היתה  פעם  אם  נוספת: 
סוכה  השתנה:  הכול  פתאום  חולים,  בית 
אחת כבר אינה מספיקה עבור חולה שילדיו 
ונכדיו הרבים מגיעים לבקרו בחול המועד, 
הרופאים  כמות  רבים.  בחולים  זאת  הכפל 
שומרי המצוות גם היא גדולה מבעבר, והם 

מבקשים לאכול בסוכה.

בעבר  הקימו  'רבין'  ע"ש  החולים  "בבית 
סוכה אחת, ביקשנו עוד אחת ובשנה שעברה 
בשישה  להגדיל  הוסיפו  והשנה  הגדילו, 
מתנופפת  בד  סוכת  לא  נוספים.  מטרים 
ברוח, אלא סוכת עץ יציבה, עם סכך 'קיינס' 
כשרה למהדרין לפי כל הדעות והשיטות. בלי 
פשרות. גם בבתי החולים 'קפלן' ו'סורוקה' 
נוספו בשנים האחרונות סוכות רבות", אומר 

הרב רוזנברג בסיפוק.
"ואכלת ושבעת"
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לוינשטיין ברעננה, מרכז  אנו מגיעים לבית 
גדול ומפואר. זה המקום בו משקמים אנשים 
שנפצעו קשה )תאונות דרכים, פצועי קרב 
עבודת  החיים.  מסלול  אל  ועוד(,  רח"ל, 
קודש נעשית במקום. אנו רואים כי במקום 
שבע  בן  ומרווח  חדש  אגף  ונבנה  הולך 
רוזנברג  שהרב  הסיבות  אחת  וזו  קומות, 
כדי לעמוד מקרוב על הקצאת  לכאן,  מגיע 
מקום לבית כנסת גדול ומרווח. "הרבה מן 
גלגלים", הוא  המטופלים כאן הם על כסא 
לעבר  מהירה  צעידה  כדי  תוך  לי  מסביר 
שלושה  שניים  "מספיק  ההנהלה.  קומת 
מטופלים על כסאות גלגלים שנכנסים לבית 
הכנסת להתפלל, והמקום חסום. חשוב לי 
בשפע,  מרווח  יהיה  הכנסת  שבית  לוודא 
לכיורים  נגישות  מסודרת,  רמפה  שתהיה 
לנטילת ידיים. אני רוצה לדעת מה עם עזרת 
נשים – גם היא חייבת להיות מרווחת מאשר 

בכל מקום אחר"…

נושא  בינתיים אנחנו ממשיכים בשיחה על 
שכרוך  ועדין  רגיש  נושא  המזון,  כשרות 

באינספור התמודדויות.

עגלות מגשי האוכל עמוסות לעייפה נכנסות 
מזין   אוכל  ביום.  פעמים  שלוש  למחלקה 
וטעים מספק בית החולים למאושפזים, דא 
עקא, שחולה שומר מצוות המדקדק במה 
כשהוא  כעת,  שדווקא  חושש  לפיו,  שנכנס 
על  לוותר  מיוחדת,  שמים  להשגחת  זקוק 

החומרות והמנהגים הכשרותיים שלו.
לפיקוח  נתונים  אינם  כידוע,  החולים,  בתי 
כשרותי מטעם אחד הבד"צים למיניהם. מי 
שנטל על עצמו את התפקיד ברצינות רבה 
גם בתחום הזה, הוא הרב רוזנברג, שבמשך 
השנים הרחיב את גבולות הכשרות והעמיק 
יצרני  של  מכריע  שרוב  העובדה  בהם. 
המזון בישראל מקבלים כיום הכשר מאחד 

הבד"צים המקובלים, מקלה בהחלט.

אומר  לפנינו",  העומדת  הגדולה  "הבעיה 
הרב רוזנברג, "שאי אפשר לספק את דרישות 
כל אחד סומך על  כולם, שכן  הכשרות של 
הבשר.  בנושא  ובפרט  אחר,  כשרותי  גוף 
להזמין  יכול  למהדרין,  מזון  המבקש  חולה 
זאת ולקבל מנה סגורה בהכשר בד"ץ העדה 

החרדית המגיעה למיטתו של המאושפז".

את  לראשונה  רוזנברג  הרב  חושף  כאן 
להצגת  זו  בתקופה  פועל  הוא  כי  העובדה 
מכרז בו יוגשו מוצרי בשר בשחיטה מהודרת, 
גלאט, כאשר כלל החולים בבתי החולים של 
למהדרין.  כשרים  ממאכלים  ייהנו  'כללית' 
ואני  לעניין,  גיבוי  נתנה  'כללית'  "הנהלת 
בכך  ויהיה  יצליח,  הזה  המהלך  כי  תקווה 

משום תיקון גדול".

ומה עם הירקות? אני שואל, והרב רוזנברג 
ירקות העלים המוכנסים  גם  כי  מיד  משיב 
היום למטבחים של בתי החולים, כולם על 
רוזנברג  הרב  מגלה  עוד  ה'חסלט'.  טהרת 
האחרונה,  השמיטה  בשנת  כי  לראשונה, 
לא נכנסו לבתי החולים ירקות שמסתמכים 
וכי הכל היה על טהרת  'היתר מכירה',  על 

'שמיטה למהדרין'. 

במוצרי חלב הבעיה קטנה בהרבה, שכן כל 
נהנים  בארץ,  היום  הגדולים  החלב  ספקי 

היום מהכשר מהודר.
את עבודת הפיקוח וההשגחה מקיים צוות 
הענקיים  במטבחים  שנמצאים  משגיחים 
של בתי החולים, החל מ-5:30 בבוקר, כאשר 
הם מקבלים את האספקה, ונשארים במשך 
כל השעות שבהן נערכים הבישולים. מלבדם 
שתפקידם  שבת'  'מפקחי  גם  נמצאים 
לדאוג שהמטבח יעבור למצב של שבת, וכי 

המערכות האוטומטיות המשוכללות ייכנסו 
למצב שבת.

וברירת  קמח,  ניפוי  של  שאלות  עם  ומה 
אורז, אני שואל את הרב רוזנברג, והוא משיב 
בסבלנות: "בלתי אפשרי להושיב משגיח יום 
שלם ליד שקי אורז ענקיים ושיברור אותם, 
שכן מי ישגיח על שאר העבודות. אולם בכל 
לברירת  מכונות  כיום  נמצאים  המטבחים 
העדה  הבד"ץ  ידי  על  המאושרות  אורז 
כשר  ונקי,  מבורר  יוצא  האורז  החרדית. 

למהדרין ללא חשש, וכך גם ניפוי הקמח".

המאמץ, מסתבר, שנעשה כדי להגיע לרמת 
כשרות גבוהה – הוא גבוה. אין חיפוש אחר 
אלא  לפשרות,  חתירה  אין  אלטרנטיבות, 

למקסימום.

אביב הגיע פסח בא
שיא התכונה בלשכת הרב ובמטבחים מגיעה 
בימים שלפני חג הפסח. להכין מטבח ביתי 
מורכבת;  משימה  זהו  הפסח,  לחג  פשוט 
זו  חולים,  בתי  של  ענק  מטבחי  להכשיר 
מסתבר  וכמה.  כמה  פי  מורכבת  מלאכה 
שגם כאן הרב רוזנברג חולל מהלכים מרחיקי 
השולחנות  "מלבד  מפתיע:  והוא  לכת, 
וסירי הענק שאין להם פתרון אלא הכשרה 
כלים  הכשרת  יותר  אצלנו  אין   - מדוקדקת 
כפי שהיה בעבר. כל כלי המטבח הפסחיים 
הם ייעודיים לפסח, כאשר בין פסח לפסח 
הם מאוכסנים במחסנים נעולים ממש כמו 

ב'בוידעם' אצלך בבית!"

מדוע אינכם עורכים הכשרה
כפי שעושים בצה"ל, בבתי מלון

ובגופים גדולים נוספים?

של  גדולות  כה  כמויות  להגעיל  פשוט  "לא 

רוזנברג.  הרב  מודה  אוכל",  וכלי  סכו"ם 
לא  הלכתיות  שאלות  מתעוררות  פעם  "לא 
כל  מתחדשת  יצירתיות  הדורשות  פשוטות 
בבתי  המטבחים  מנהלי  את  שאלתי  העת. 
מזלגות  כמה  וסורוקה  רבין  ע"ש  החולים 
וכפות הם צריכים, ואמרו לי כעשרת אלפים. 
השגנו את התקציב לשם כך. בשנה הבאה 
הרחבנו זאת גם למגשים ולסירים. יום אחד 
ותשתיות  לוגיסטיקה  לסמנכ"ל  הגעתי 
ב'כללית', והוא שאל איזה תקציב דרוש כדי 
עשינו  החולים.  בתי  לכל  פסח  כלי  לקנות 
חשבון והגענו לסכומים נכבדים ביותר, אך 
הנהלת 'כללית' מתוך רצון לספק את צרכיו 
של הציבור מתוך הידור, נתנה את התקציב 
הרוויח  במלואו. בשורה התחתונה, הציבור 
כיום,  הכשרות.  יותר  אין  כאשר  בגדול, 
מחסן  יש  חולים  בית  בכל  לדעת,  תופתע 

פסח בו נשמרים הכלים משנה לשנה. 
הפכו  לפסח  וההכנה  ההכשרה  הוראות 
באתר  נמצאות  והן  רשמיות  להוראות 
שנשלחים  ב'חוזרים'  גם  כמו  ה'כללית' 
כללים  יש  החג.  לפני  החולים  בתי  למנהלי 
ההכשרה,  יום  לגבי  וקפדניים  ברורים 
הפסח,  ימי  במהלך  הכשרות  על  ההקפדה 
בית החולים  והאיסור להכניס חמץ לשטח 

כבר שלושה ימים לפני הכנס החג! 

יום ההכשרה עצמו הוא יום של 'גיוס כללי' 
הרב  כאשר  מיוחדים,  צוותים  מגויסים  בו 
אחד  חולים  מבית  נוסע  עצמו  רוזנברג 
בו  ועונה  ומפקח מקרוב,  למשנהו, משגיח 
במקום על שאלות שמתעוררות. "העמדנו 
שומרים מיוחדים, ומרגע ההכשרה, כל אדם 
אין  אם  נבדק  החולים,  בתי  לשערי  שנכנס 
יכולים  ברשותו מוצרי חמץ. מבקרים אינם 
ימי החג –  להכניס חמץ לבית החולים כל 
דבר שמפורסם בכרזה מיוחדת המתנוססת 
כל ימי החג בכניסה הראשית לבית החולים: 



שעריו  באי  את  מברך  הרפואי  "המרכז 
מתבקשים  הנכם  ושמח.  כשר  בפסח 
להקפיד שלא להכניס כל מוצר חמץ בכל 
רפואה שלימה,  בברכת  החג.  ימי  משך 
ההנהלה". זו כבר אינה אמירה שלי, אלא 
הארצית  ההנהלה  של  ברורות  הוראות 

של 'כללית' שנשמרות ברצינות".

מתנדבים ללא הגבלה
נסיעה  ולפנינו  מרעננה  יוצאים  אנחנו 
בכפר  'מאיר'  החולים  בית  אל  קצרה 
חולים  כבית  שהחל  חולים  בית  סבא. 
לבית  הפך  וכיום  וריאות,  שחפת  לחולי 
חולים גדול מאד המכיל כשמונה מאות 
בבית  ריאות  מחלקת  היום  עד  מיטות. 

החולים היא הגדולה והטובה בארץ.

אנחנו משוחחים בדרך הקצרה שנותרה 
על נושאים נוספים שנמצאים באחריות 

מחלקת הדת של בית החולים.

כדי  יכולתו  ככל  עושה  רוזנברג  הרב 
לקבוע כללי כשרות ושבת למהדרין. הוא 
פועל מתוך שיתוף פעולה הדוק עם רבני 
הערים בהם נמצאים בתי החולים, כמו 
גם עם גדולי הפוסקים. אך עדיין נותרה 
ה'נשמה'  בדמות  בה,  להתגדר  בקעה 
ובימים  בשבתות  הנדרשת  והאווירה 

טובים.
את המקום הזה ממלאים בהצלחה רבה 
ארגוני החסד הפועלים בערים השונות 
'עזר מציון', 'חסדי יואל' בפתח תקווה, 
חולים'  'ביקור  שבע,  בבאר  לחולה'  'קו 
'רפואה  ארגון  ברחובות,  ירט  הרב  של 
וישועה' ועוד. ארגונים אלו זוכים לשיתוף 
פעולה מלא מצד הנהלות בתי החולים, 
שמכירים ב'נשמה היתרה' שהם מביאים 

עמם, כמו מסיבות לחולים, שמחות בית 
השואבה, ימי חג עליזים, ועוד.

עוד לא הזכרנו את בתי הכנסת הנמצאים 
היום במתחמי בתי החולים. בתי כנסת 
שהוקצו  קטנים  חדרים  עוד  אינם  אלו 
כלאחר יד עבור צרכי הדת, אלא מקומות 
גדולים ומפוארים, מרחיבי דעת, מצוידים 
בספרי תורה מהודרים, בספריות תורניות 
את  להעביר  המבקשים  לאלו  עשירות 
זמנם בבית החולים בלימוד. בחלק מבתי 
הכנסת הללו מתקיימים גם שיעורי 'דף 
חולים  יחד  לראות  אפשר  בהם  היומי' 
בלבן,  בכירים  ורפאים  פיג'מה  לבושי 
יושבים יחד ומלבנים הוויות אביי ורבא...

 
 קונפליקטים רגישים - הלכה ורפואה

בנוסף לכל עיסוקיו, מטפל הרב רוזנברג 
שמופנות  מעטות  לא  בבקשות  עצמו 
משפחותיהם,  ובני  חולים  מצד  אליו 
כשצריך,  לבו.  תשומת  את  המבקשים 
בעמדות  לאנשים  טלפונים  מרים  הוא 
בפתרון  סיועם  את  ומבקש  המפתח 
בעיות, שמתעצמות בשעה הרגישה בה 

נמצאים החולה ובני משפחתו. 

ולא פשוטות", אומר  "הבעיות הן רבות 
שדורשות  מעט  לא  "יש  רוזנברג,  הרב 
את  לדוגמה  קח  ומורכב.  סבוך  פתרון 
קובע  החוק  בשבת.  הטיפולים  הנושא 
שכל טיפול או בדיקה פולשנית, מחייבים 
חתימה של החולה. מה קורה כשחולה 
לבדיקה  לפתע  זקוק  מצוות  שומר 
אין  אך  השבת,  של  בעיצומו  פולשנית 
מדובר בפיקוח נפש? בעבר הרופאים היו 
דורשים מהחולים לחתום כפי הנהלים, 
או שלא היו מבצעים את הטיפול הנדרש 

כדי שלא להסתכן.

ורפואה  הלכה  שבו  קלאסי  מקרה  "זהו 
מגיעים לקונפליקט הדורש פתרון. 

"הסיפור הזה החל להתגלגל לפני שנים 
והגיע לפתחי. נפתחו דיונים בנושא עם 
הנהלות בתי החולים, ושאלתי מדוע שני 
עדים שיעידו על הסכמת החולה לטיפול, 
לא יספיקו לאשר טיפול או בדיקה, כאשר 
במוצאי שבת ישלים החולה את חתימתו, 
שהטיפול  לטעון  יוכל  לא  החולה  וכך 
נעשה שלא ברצונו. הפניתי את הנושא 
'כללית' שבדק את  ליועץ המשפטי של 
הנושא לעומק ולבסוף קיבל את עמדתי. 
בתי  לכל  חוזר  הוציא  זאת  בעקבות 

החולים כתקנה שיש לקבלה".

 יהדות בפעולה
מעט  עוד  להתאחר,  מתחילה  השעה 
יירד יום. הרכב עושה דרכו לאטו בעומסי 
שנגענו  יודע  ואני  'גהה',  של  התנועה 
שוחחנו  לא  עוד  הנושאים.  במקצת  רק 
על עירובי חצרות שנעשו במתחמי בתי 
בבעיה  עסקנו  טרם  הגדולים;  החולים 
כאשר  כהנים',  'טומאת  של  המורכבת 
פתרונות  נעשו  החולים  מבתי  בחלק 
יוכלו  שכהנים  כדי  הנדסיים-יצירתיים 
לשהות במקום. טרם נגענו ב'כפתורים' 
כלי  על  ומורכבים  שהומצאו  המיוחדים 
חלב  בין  להבדיל  במטבחים,  הבישול 
ובשר, מבלי להזדקק לכתמי אדום/כחול 
היכר.  סימן  ארוכות  שנים  במשך  שהיו 
ביקשנו עוד לעסוק בחלוציות של 'כללית' 
בהפקת חוברת תרופות כשרות לפסח, 
במעליות  נגענו  טרם  הצלחנו;  לא  אך 
אך  אטרקציה,  אינן  מזמן  שכבר  שבת 

נדרשו שנים ארוכות כדי להטמיע אותן. 
שטיפת  מכונות  על  שוחחנו  לא  אפילו 
הכלים המשוכללות שנקנו בנפרד עבור 

כלי הבשר והחלב.

אומר  אחד",  ביום  נבנתה  לא  "רומא 
הרב רוזנברג. "שום דבר לא בא בקלות, 
שכללנו,  התקדמנו,  השנים  במשך  אך 
יותר כפי האפשרויות.  הוספנו והקפדנו 
ראינו  שעשינו  דבר  שכל  לציין  למותר 
בגיבוי  נעשה  כשהכל  דשמיא,  סייעתא 

מלא וברצון טוב של הנהלת 'כללית'".

רוזנברג,  לסיכום את הרב  כשאני שואל 
כיצד הוא מצליח להשתלט על אימפריה 
את  יש  "ראשית,  משיב:  הוא  שכזו, 
העזרה והסייעתא דשמייא. שנית, חובה 
לציין את הקשר ההדוק ושיתוף הפעולה 
בין מחלקתנו לרבנות הראשית לישראל 
ולאגף הכשרות, שהינם לעזר ולאחיסמך 
בשנים.  עשרות  כשרותיים  בנושאים 
המשגיחים,  בצוותי  כמובן  נעזר  אני 
בשטח  הפועלים  במספר,  כשלושים 
ובראשם  עבודתם,  את  היטב  ומכירים 
רבות  שנים  מזה  המסור  ימיני  ויד  סגני 
הרב חיים קאופמן שמבחינתו יום ולילה 
כרויה;  אוזני  מקרה  בכל  ישבותו.  לא 
אני נוסע ממקום למקום, רואה ושומע 
בעצמי מקרוב ומשפר את הטעון שיפור. 
מניבה  שנים  רבת  שעבודה  ספק  אין 
כעת את תוצאותיה. יש הנחיות קבועות 
ומסודרות. דברים שבעבר לא היו מובנים 
מאליהם, הוטמעו על ידי הנהלת 'כללית' 
כחלק מסדר היום בבתי החולים, וכעת 
רק נותר להדר ולהוסיף כהנה וכהנה, כדי 
שהחולים שומרי המצוות יקבלו הרגשה 

נוחה וטובה ככל האפשר". 
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פעילות המחלקה לדת וכשרות
בבתי החולים ובמרפאות "כללית" - סקירה

המחלקה שוקדת על מתן פתרונות אשר משלבים בין קידמה וטכנולוגיות לבין שמירת 
ההלכה בקפידה: 

כשרות 
•השגחה צמודה של מפקחי כשרות בכל בתי החולים 	

•מכונות שטיפת כלים נפרדות לחלבי ובשרי 	
•אין בישול סתמי )פרווה( כלל  	

•מכונות חשמליות לברירת אורז 	
•נפות חשמליות לניפוי קמח 	

•כל כלי הפלסטיק, קרשי העבודה וקערות, הינם בסימון מיוחד וחדשני לחלבי ובשרי 	
•שמיטה למהדרין )לחומרה( נוהגת בכל בתי החולים 	

•ניתן להזמין מנות "גלאט למהדרין" בהזמנה מיוחדת לכל דורש 	
•כל פריטי המזון וחומרי הגלם "כשרים למהדרין" )להוציא בשרים( 	

•כל הירקות העליים ללא חשש חרקים )חסלט וכד'( 	
•השנה נסיים סימון מיוחד לתבניות לבשרי/חלבי יחודי בכל הארץ. 	

כשרות תרופות לכל השנה

לשאלת רבים בנוגע לכשרות תרופות לכל השנה הננו להביא לידיעתכם את פסיקתם של 

הרבנים הראשיים לישראל שליט"א. וכן את פסיקתם של פוסקי הלכה מובהקים.

תרופות שאין בהם טעם
כל הכדורים והכמוסות שנלקחים בבליעה )שהינם בדרך כלל מרים( מותרים בשימוש.

תרופות עם טעם
ומציצה,  לעיסה  כדורי  )סירופים(,  תרחיפים  כגון:  נעים  טעם  בהם  שיש  תרופות 

החולה חייב  הרופא  קביעת  ולפי  תחליף  להם  אין  אם  כשרותם.  לבדוק  יש 

לקחתן – יש להתיר שימוש בתרופה מחשש פיקוח נפש.

ויטמינים
בשימוש  מותרים  רופא,  ע"י  וניתנו  טעם  בהם  שאין  )ויטמינים(  וכמוסות  כדורים 

מרשם ללא  החופשי  בשוק  הנרכשים  ויטמינים  תכשירי  רגילות.  תרופות  כדין 

יש לבדוק ולוודא כשרותם.

שבת 
•פיקוח שבת ע"י מפקחי שבת מיוחדים 	

•כל הבישול מתבצע לפני שבת, כולל דייסות 	
•מיחמי שבת בכל מחלקות בתי החולים 	

•החימום נעשה באמצעות שעוני שבת בלבד 	
•הסדרי כניסה הלכתיים )דלת נוספת, רמזורי שבת, פיקוד שבת מיוחד ועוד( 	

•בדיקה ביטחונית )מגנומטר(  פועלת בדרך המותרת הלכתית  	
•מכונת שטיפת כלים  פועלת באמצעות פיקודי שבת   	

•בכל המחלקות שקע/תקע בשיטת גרמא  	
•תריס לתאורת שבת במחלקות האישפוז 	

•מכשירי איתות לאחות באופן המותר בשבת 	
•רישום חולים מתבצע באופן הלכתי המותר בשתב  	

•)מקלדת מיוחדת עם פיקוד שבת( 	
•מתקנים מהודרים להדלקת נרות שבת בכל המחלקות 	

•חדרי אירוח למלווי החולים ובני משפחה בשבתות ובחגים 	
•אספקת ארוחות מהדרין בשבת ע"י ארגוני החסד השונים 	



1819

מזוזות ספרי תורה ותפילין
•מזוזות מהודרות לכל בתי החולים והמרפאות 	

•רכישת ספרי תורה חדשים )בילינסון, שניידר, מאיר לוינשטין הרצפלד, 	
•העמק ועוד( 	

•הגהה ותיקון ספרי תורה ישנים 	
•תפילין בכל בתי החולים 	

•מגילות אסתר לכל דורש  	

ספרים וספריות
•מעמדים לספרי תהלים בכל חדרי הניתוח 	

•ספריות תורניות במרפאות הקהילה  	

שיעורי תורה וימי עיון
•שיעור הדף היומי בבתי החולים 	

•הרצאות תורניות בנושאי רפואה והלכה לסקטור הרפואי 	
•ימי עיון לעובדים, לאחיות, למהנדסים ולסגל מקצועי בנושאים של: כשרות, שבת  	

ופסח.

טומאת כהנים
•שיפור נושאי טומאת כוהנים 	

•הפרדת טומאה קבועה 	
•דלתות כפולות 	

•גיזום עצים ועוד 	
• שעות הסדרת שהיה לכהנים במרכז רפואי שניידר 24	

פסח
•הכשרת כל בתי החולים כדת וכהלכה  	

•מערכת כלים נפרדת לחג הפסח. כל הכלים נעולים בכל ימות השנה במחסני פסח  	
המיועדים לכך.

•שמירה בשערי ביה"ח ואיסור הכנסת אוכל למניעת הכנסת חמץ  	
•ימי עיון והדרכה בנושאי סדרי ונהולי הפסח למפקחי הכשרות ולסקטורים שונים 	

ונוהלי  סדרי  כל  על  יעמדו מקרוב  בית החולים  נמצא  •רבני הערים אשר בתחומם  	
הכשרות 

•כל כלי האוכל מוטבע עליהם פסח  	
•חוברת תרופות בכל המרפאות הרופאים הרבנים מועצות דתיות, צה"ל 	

בתי כנסת 
כנסת  בית  החולים.  בתי  בכל  תורנית  פעילות  מלאי  כנסת  בתי  מעמידה  כללית 
פעילות  מלא  מהודר  כנסת  בית  סורוקה,  הרפואי  במרכז  נבנה  וגדול  מפואר 
בלינסון? בקמפוס  המפואר  הכנסת  בית  את  מכיר  לא  ומי  ברחובות,  קפלן  בבי"ח 

רק כמו כן הוקמו בתי הכנסת חדשים במרכז הרפואי העמק, במרכז שניידר בבית החלים 
יוספטל באילת.

העוב כאשר  אביב  בתל  הראשית  ההנהלה  בבנין  כנסת  בית  נחנך  אף  –לאחרונה 
בית  הרחבת  תכנון  הפרק  על  כאשר  זה.  כנסת  בבית  יקרות  דקות  מנצלים  דים 
מאיר. בביה"ח  חדש  ביכנ"ס  נבנה  ולאחרונה  תקווה  שבפתח  בשניידר  הכנסת 

חגי ישראל
•תקיעת שופר בכל המחלקות תפילות הימים הנוראים על ידי בעלי תפילה 	

•אספקת ארבעת המינים לכל המחלקות  	
•הקמת סוכות  	

•שמחות בית השואבה 	
•חנוכיות לחולים ובני המשפחה 	

•קריאת מגילה ע"י מתנדבים 	
•סדרי פסח, קערות פסח וחלוקת הגדות לחולים 	
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מדריך הלכתי לחולים בפסח

רוב התרופות המצויות בזמננו ובפרט התרופות המיוצרות בארץ, אינן מכילות מרכיבים 
של חמץ והינן כשרות לפסח. בחלק מן התרופות עדיין יש חשש תערובת חמץ. 

כדלהלן: ישנם כדורים שהחומר שמגבש ומקשה את הכדור עשוי מעמילן דגן - חמץ.
יש תרופות המכילות ויטמינים מסוימים )כמו ויטמין E ויטמין C(, המופקים גם מדגנים 
– חמץ. יש כדורים הממותקים ע"י ציפוי חיצוני של סוכרים ממתיקים העשויים חמץ. 

בעיקר בסירופים )תרחיפים( מעורבים תמציות וחומרי טעם, המופקים מחמץ.
כדורים המוקשים או ממותקים מחמץ, המיועדים למציצה, לעיסה וכד'.

משחות – )קרם( וטיפות, פתילות, זריקות, המעורב בהם כוהל חמץ, אך עומדים לשימוש 
חיצוני - מותרים לשימוש.

פעמים רבות בתרופות הומופתיות, הצמח המהווה את יסוד התרופה הוא דגן או שהכוהל 
המורכב בתוכו – חמץ.

חולה שיש בו סכנה
חולה אשר על פי הוראת רופא, צריך לקחת תרופה מסוימת, ואם יפסיק את נטילת 

התרופה אפשר ויגיע לידי מצב של אפילו ספק סכנה - חייב לקחת תרופה זו וחלילה לו 
להחמיר על עצמו ולהימנע מלקחתן )1(.

בתרופות שיש עליהן חשש חמץ, אם ישנה אפשרות, יש להעדיף כדורים או קפסולות, 
על פני סירופ נוזלי )2(.

חולה הצריך לקנות בפסח חמץ גמור, או תרופות שיש בהן חמץ גמור )בעין(, 
מלכתחילה לא יזכה בהן, וכשצריך - ישתמש בהן אך יניחם במקום מוצנע וייקח משם 

בכל פעם לפי הצורך )3(. אם עדיין קודם הפסח, ימכרם במכירת חמץ לנכרי וייקח 
מהם כל פעם לפי הצורך, ויכוון שלא לזכות בהן.

חולה שאין בו סכנה
השוכב במיטה מפני חוליו או הסובל מכאב חזק עד שנחלש כל גופו, וכן המתהלך 
כבריא אבל עלול ליפול למשכב אם לא יקבל טיפול מבעוד מועד. כגון: חולה קצרת 

)אסטמה(, סכרת, דלקת פרקים, הסובל ממחלת לב שאינה מסוכנת )4( - מותר לו 
לקחת לרפואתו כדורי בליעה, אפילו אם הן מוקשים ע"י חומר חמץ, או ממותקים ע"י 

ציפוי חיצוני חמץ, באופן שכזה, יבלע אותן, ולא ימיסן במים )5(

ציונים ומקורות:
1( משנ"ב תס"ו סק"ב, אם אי אפשר בקל בדרך היתר. 2( מדריך הכשרות העדה"ח, וראה שש"כ ס"מ העי' קסט. 3( 

נשמת אברהם ת"נ בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגר"י נויברט שליט"א. 4( ראה בשש"כ סל"ג ס"א. 5( שם ס"מ סע"ד.
מנחת שלמה  סי"ז, חזו"א סי' קט"ז, שו"ת אגרות משה ח"ב סי' ס"ב והרבה ספרי הלכה ושו"ת דנו בזה, ראה בפס"ת שם, 

ובמצויין בהע' שם וע"ע בס' הלכה ורפואה ח"ד עמ' נט.

תרופות המכילות קטניות, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה)6(
כל המשחות )הקרם( לסוגיהן, זריקות, טיפות עיניים אף ואוזניים, פתילות, משאפים וכל 
–חומרי החיטוי שמשתמשים בהם שימוש חיצוני, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה להש

תמש בהן, אפילו אם מעורב בהם אלכוהול או מרכיב אחר חמץ ואינם כשרים לפסח )7(. 
יצוין כי הפתילות, תמיסת יוד ופולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ, כשרים הם לפסח )8(.
תרופות הומיאופתיות, יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד התרופה אינו מחמשת מיני 
דגן. וכן אין להתירם בפסח רק אם נתברר שהאלכוהול המורכב בו אינו חמץ. )תרופות 

הומיאופתיות המיוצרות בחו"ל, הרבה מהם חמץ, שמכילים כוהל דגנים. והמיוצרים 
בארץ, יש לוודא כנ"ל(. ובאין סכנה, אין להתירם בפסח, ויש להוועץ עם הרופא על 

לקיחת תחליף לימי הפסח, ושומר מצוה לא ידע דבר רק )9(.
תרופה שאינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח מותר מן הדין לקיימה 

10(. אך נוהגין שמוכרין ארון התרופות במ– )בפסח, ואינו צריך לבערה או למכרה לנכרי 
כירת חמץ לגוי. אולם חולה שמותר לו לקחת תרופות, מותר לו להוציא לצרכו תרופות 

מארון התרופות אף מהנמכר לנכרי )11(.

החש בכאבים קלים
החש בכאבים קלים ונזקק לתרופה, לא יקח תרופה שיש בה חשש תערובת חמץ )12( 

ובמקום צורך גדול, יש להקל לבלוע הכדור. ורוב רובם של התרופות לשיכוך כאבים, 
המצויים בארץ, נקיים מחשש חמץ )13(

מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ, עבור החולה, אף זה שאין בו סכנה, גם 
ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין )14(.

יצויין כי מזה מספר שנים כל מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ כדת וכדין 
באמצעות רב הכללית.

ציונים ומקורות:
6( שו"ת צי"א שם. ובמשנ"ב תנ"ג סק"ז, חזו"א קט"ז ח, ובמנחת שלמה שם, משמע מותר גם למי שלא נפל למש–
כב. ע"ש. 7( שו"ת אג"מ שם, וראה בפס"ת שם ס"א. 8( מדריך הכשרות 9( שו"ת מנח"י ח"ח סי' ס"ח. 10( שו"ע 

תמ"ב ס"א. 11( פס"ת תמ"ח בהע' 123 12( שש"כ שם סע"ה, וראה במנחת שלמה שם. 13( שמעתי מהגר"י 
נויבירט שליט"א 14( שעה"צ תס"ו סק"ד, ובשש"כ שם סע"ט.
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תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון רפואי

השנה הצלחנו בשיתוף פעולה עם ספקי תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון רפואי 
לקבל מידע מפורט. כמו"כ, נערכו בדיקות ובירורים מול פוסקי הלכה וגורמים 
מקצועיים ועל סמך אלו נערכה הרשימה דלהלן. פריט שאינו מופיע ברשימה 

והחולה זקוק לו בהוראת רופא, יש לקחתו )יש לייחדו כלים מיוחדים(.
  

1. מוצרי מטרנה השונים המסומנים כ"כשר לפסח" - ייצור מיוחד לפסח, 
מותרים לשמוש בפסח:

מטרנה קורנפלור
מטרנה חלבי שלבים 1-2-3

מטרנה אקסטרה קר שלבים 1-2-3
מטרנה מהדרין

מטרנה מהדרין שלבים 1-2-3
מטרנה צמחית שלבים 1-2-3

מטרנה צמחית
מטרנה דייסת אורז / וניל / קורנפלור
מטרנת דייסת קורנפלור גם וגם ועוד

    .RTF פגים & RTF1 פורמולות בשימוש בתי חולים
  

2. מוצרי סימילאק המותרים לשמוש בפסח:   
סימילאק אדבנס 1-2-3

סימילאק איזומיל
סימילאק אדבנס 1 מוכן להזנה

סימילאק ספיישל קר   
     

3. מוצרי אנפמיל - בי.סי.אי.די - נוטרמיגן - פרג’סטימיל - פניל פרי המותרים 
לשמוש בפסח :

,)ENFAMIL( 2 לִיפִילA.R - 1A.R אנְפִַמיל
 ,)ENFAMIL HUMAN MILK FORTIFIER( HMF  אנפמיל

  )BCAD 2( 2 בי.סי.אי.די
)NUTRAMIGEN 1( 1 נּוְטַרִמיגֶן
)NUTRAMIGEN 2( 2 נּוְטַרִמיגֶן

) PHENYL- FREE 1- 2( 1-2 פֶנִיל – פְִרי
)PREGESTIMIL( ּפְֶרגְֶסִטיִמיל

  
4. מזון רפואי המותר לשמוש בפסח:    

)EGG PLUS( אֵג ּפְלּוס
)OSMOLITE(  אֹוְסמֹולָיִיט

)ALITRAQ( אָלִיְטַרק
 )MCT OIL( אֵם ִסי ִטי אויל

ENSURE W/FIBRE( אנְשּור וָנִיל עִם ִסיבִים
)ENSURE PLUS( אנְשּור ּפְלּוס שֹוקֹולָד&ָקפֵה&ּתּות & וָנִיל

 )ENSURE( אנְשּור שֹוקֹולָד& וניל ּפּוִדינְג
)JEVITY( גֵ'בִיִטי

)GLUCERNA( גְלּוצְֵרנָה
)THIC AND EASY( ִטיק & אִיזִי

)NEPHROCARE( נֶפרֹוֵקאר וָנִילָה
)SUPLENA( סּוּפְלֶנָה

)POLYCOSE(  ּפֹולִיקֹוז
)PULMOCARE( ּפּולְמֹוֵקייר

 )PERATIVE READY TO FEED( ּפֵָרִטיב
   

5. מזון רפואי בו יש ספק חמץ, חולה הזקוק לו בהוראת הרופא,
יתייעץ עם רב מורה צדק   

  )L-EMENTAL( אֵל- אֵמנְָטל
 )MODULEN( מֹודּולן

)NUTREN JR+FIBER( נּוְטֶרן 1 עם ִסיבִים
 )NUTREN 1&1.5&2 VANILLA( ,נּוְטֶרן 1&1.5&2 וָנִיל

 )NUTREN JUNIOR VANILLA( נּוְטֶרן ג'וניור וָנִיל
 )NUTREN 1.0 WITH FIBER( נּוְטֶרן ג'וניור עם ִסיבִים
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נוסח שטר מכירת חמץ של כללית

ביוזמה ברוכה פונים אנו מידי שנה אל כל מפעלי ויבואני התרופות בארץ, בבקשה לחתום 
על הרשאת מכירת החמץ )המוצגת בזה( שמחים לציין כי מפעלי התרופות והיבואנים 

נענים ברצון ובהבנה, ובכך בא על תיקונו נושא "חמץ שעבר עליו הפסח".

אני הח"מ מייפה את כוחו של הרב מנחם רוזנברג שליט"א
רב הכללית למכור את כל דברי החמץ וחשש חמץ

ותערובות החמץ הנמצאים ברשותנו ובבעלות חברת

________________________________________________
שם החברה 

והננו מצהירים בזאת כי הרשאה זו תוקפה כתוקף יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, וכל טענה כגון 
"חוזה למראית עין" לא תהיה קבילה כלל. וכמובן שלא נוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו למראית עין, 

וידוע למוכר / משכיר שהואיל ויהודים יראים ושלמים סומכים על שטר הרשאה זה והמכירה / השכירות 
שתעשה על סמך שטר זה, אי לזאת מתחייב המוכר / המשכיר שכל טענה שתועלה על ידי המוכר / המשכיר 

לגבי תוקף המכירה ו/או גמירות דעתו, הינה בלתי קבילה.

כמו כן מייפים אנו את כוחו של הרב מנחם רוזנברג להשכיר את כל המקומות 
שבהם נמצאים הפריטים הנ"ל מיום י"ד בניסן תשע"א ועד יום כ"ב בניסן תשע"א

 
_______________________________________ ביום  וע"ז באנו על החתום 
__________________________________________________ החותם  שם 
_____________________________________________________ חתימה 
_____________________________________________________ חותמת 

המחלקה לדת וכשרות
טל' ישיר: 03-6923275

כתב הרשאה לפסח תשע"א

שמחת בית השואבה בבי"ח בלינסון סוכות ה'תשע"אשמחת בית השואבה בבי"ח בלינסון סוכות ה'תשע"א

סיום כתיבת ס"ת בבי"ח מאיר עם הסמנכ"ל ד"ר אהוד דוידסון

הנחת אבן פינה לביהכ"ס בבי"ח סורוקה

ז'ק מרן האדמו"ר מצאנז עם הרב רוזנברג

הכנסת ס"ת לבי"ח בלינסון הרב מ. רוזנברג יחד עם התורם


