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חברה להשכרת ציוד – נוהל השכרת כלים
חברה להשכרת ציוד היא חברה שמשכירה כלים לבישול ,חימום והגשת מזון באירועים לחברות
קייטרינג ,לגני אירועים וכדו' .החברה עשויה להשכיר מערכות כלים לכמה אירועים במקביל .החברה
לא תשכיר כלים לאנשים פרטיים.
לענייני כשרות מוגדרת החברה כיצרן ,כאילו הייתה מייצרת את הכלים בכל יום )בפועל הכלים
מסופקים לשוכרים ומוחזרים בסוף האירוע לשטיפה ולניקוי .למחרת החברה משכירה אותם שוב,
וחוזר חלילה(.
חברה להשכרת ציוד המעוניינת לפרסם עצמה ככשרה נדרשת לעמוד בתנאים הבאים:
א .תהליך קבלת אישור הכשרות מקביל לתהליך אישור של בית עסק למזון.
.1

אישור הכשרות יהיה ברמת כשרות רגילה .הרבנות נותנת הכשרות תמנה משגיח לחברה.

.2

תנאי לאישור כשרות יהיה שלא יהיו בחברה כלים ללא כשרות ,ושיהיו בחברה מערכות כלים
)צלחות ,סכו"ם ,כוסות ,כלי הגשה כלי חימום ותנורים( נפרדות לבשרי ולחלבי .הכלים יאוחסנו
בנפרד ויסומנו בשילוט בולט .לא יהיו בחברה כלים סתמיים )פרווה( .ארגזי הובלת הכלים
החלביים והבשריים יהיו בצבע שונה ,ועליהם ייכתב "חלבי""/בשרי".

.3

אין להכשיר כלים לפסח .הלכך ,אין להשכיר כלים לפסח אלא אם לחברה מערכות כלים מיוחדות
לפסח.

.4

בין מערכות הכלים החלביים והבשריים נדרש הבדל מובהק וברור .על מערכות הכלים להיות
בצורה שונה ,ועל התנורים וכלי החימום ייכתב או ייחרט "חלבי""/בשרי".
במקרים בהם יש חשש להחלפת כלים ע"י השוכרים ,יש לכתוב על הכלים את שם החברה
המשכירה.
אין להשתמש בכלים שהוחזרו מההשכרה בטעות .הכלים יוחזרו לחברת השכרת הכלים בתוך 12
שעות משעת ההשכרה.

.5

שטיפת הכלים החלביים והבשריים תיעשה בנפרד ע"י שתי מכונות שטיפה ובסלסלות נפרדות.

.6

החברה תשכיר ציוד לחברות קייטרינג ,לאולמות ,לגני אירועים וכד' הנמצאים תחת השגחה
ופיקוח של רבנות מקומית ,ומחזיקים בתעודת כשרות בתוקף .יש לדרוש אישור כשרות מהמשגיח
בחברות עמם עומדת חברת השכרת הכלים בקשר) ,קייטרינג ,גן אירועים וכו'( לפני כל אירוע.
לחלופין ,משגיח חברת הקייטרינג יחתום על דף הזמנת הכלים של הקייטרינג עליו הוא משגיח.

.7

על השוכר להתחייב שלא למסור את הכלים לאדם אחר.

.8

חברה המשכירה כלים לחברות קייטרינג ולמקומות שיש להם משגיח לא תשכיר כלים לאנשים
פרטיים ,גם כאשר האנשים הפרטיים שומרי מצוות ומחזיקים באישור רבני על כך.

.9

החברה תוביל את הכלים רק במשאיות שבבעלותה ולא תשאיל את המשאיות לחברות שאינן
מחזיקות בתעודת כשרות.
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ב .תפקידי המשגיח:
.1

להטביל כלים חדשים.

.2

להכין רשימת מלאי של כלים כשרים ע"ג טופס מתאים.

.3

לוודא את הפרדת הכלים החלביים והבשריים במקום האחסון.

.4

לקבוע סימוני זיהוי בין מערכות הכלים ולוודא את יישומם.

.5

לקבל את רשימת המקומות אליהם נשלחים הכלים שבוע מראש.

.6

להכשיר כלים כדין בעת הצורך ,כולל הכשרת התנורים וכדו'.

.7

לקבל אישור לפני כל משלוח ממשגיח המקום השוכר את הכלים ,שהמקום עומד תחת השגחה
ומחזיק בתעודת כשרות מוסמכת בתוקף .כמו כן ,עליו לוודא שמשגיח המקום השוכר יהיה
באירוע.

.8

למלא לכל משלוח תעודת משלוח כלים מפורטת ,בטופס המיועד לכך .
תעודת המשלוח מיועדת למשגיח או למפקח של הרבנות נותנת ההכשר לקייטרינג או לגן
האירועים.

.9

לוודא אישית שהחזרת הכלים בערבי שבתות וחגים לחברה תהיה לכל המאוחר שעה קודם
לכניסת השבת או החג.

.10

לפקח על שטיפת כל משלוח של כלים כמבואר לעיל )א ,(5.ולוודא שלא מערבים בין הכלים
החלביים והבשריים ,לא באירוע עצמו ולא בעת שטיפת הכלים.

.11

להחזיק תיק כשרות ,בו יהיו :אישורי כשרות של חברות להם מושכרים הכלים ,טפסי משלוח
הכלים ,רשימת המקומות אליהם נשלחים הכלים לשבוע הקרוב לכל הפחות ,רשימת המקומות
אליהם נשלחו הכלים בעבר ,הנחיות ועדכוני כשרות הקשורים לתפקיד– המשגיח ,דו"חות
שוטפים על עבודתו ,ביקורות והערות.

ג .אישור כשרות
הרבנות נותנת ההכשר תביא בפני בעלי החברה חוזה כשרות ונהלי כשרות ,עליהם יחתום בעל החברה
כתנאי מוקדם לקבלת כשרות.
הרבנות תיתן אישור כשרות לחברה ,אישור כדוגמת מכתב ממוען לחברה ובו כתוב כי האישור הוא
לכלים המושכרים ,ובתנאי שמצורפת למשלוח הכלים תעודת משלוח כלים הכתובה וחתומה ע"י
המשגיח .באותו מכתב יצויין כי אין אישור והשגחה על כלים ללא התעודה הנ"ל.
נדגיש בזאת כי ללא השגחה נכונה ורצופה על השכרת הכלים אין לתת כשרות לחברה להשכרת כלים,
השכרת כלים עשויה לעורר בעיות רבות ואסור להיכשל ולהכשיל בהן.
ד .הכשרת כלים
היות שהחברה משכירה כלים למשתמשים מעדות שונות יש להכשיר את הכלים לפי כל הדעות .הלכך,
יש להגעיל ברותחין כל כלי שיש חשש שנטרף ,כגון :סכו"ם וצלחות.
יש להגעיל ברותחין גם כלי זכוכית .לכתחילה אין להכשיר כלי פורצלן ,אך בשעת הדחק ניתן להגעילם
ברותחין שלוש פעמים.
___________________________________________________________________________________

נוהל השכרת כלים– מתוך קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל
עמוד  2מתוך 2

