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פרק א'  -הכשרת כלים טרפים )בלתי כשרים(
הקדמה
תוכנית שיעורי זו הינה תוצאה של פניות רבות של אנשי שביקשו הדרכה מדויקת בהכשרת
מטבח ובשמירתו ככזה ושל אלפי השאלות שנשאלו במהל השני  .הכנת מטבח כשר מצריכה
עירנות מסויימת; ללא ידיעת ההלכות תתעוררנה בעיות .למעשה ,ללא ידיעת ההלכות עלולי
א לא להבחי בבעיות .בכ שלומדי מספר עקרונות יסודיי  ,מתוודעי לבעיות האפשריות
ומונעי מה להיווצר .נתחיל מהבסיס ,בהנחה שמדובר במטבח שאי אנו יודעי אי השתמשו
בו עד עתה ,הא לבשר ,לחלב או כטר  ,ואנו צריכי להכשירו מתחילה .שיטה זו מתאימה
למספר האנשי הרב ביותר ,כ שנוכל להיות בטוחי בצורה סבירה שהכל יפיקו תועלת
מהמידע שחסר לה קוד לכ .
ברצוננו לנצל הזדמנות זו כדי להדגיש שהלכות כשרות הינ רבות ומלאות פרטי  .תוכנית זו
הינה בבחינת התחלה בלבד .מטרתה היא להציג את ההלכות הכלליות ולהעניק את היכולת
להבי את הענייני היסודיי  .כדאי להשתמש בידע המוצג בשיעורי אלו בתור בסיס לשאלות
למורה הוראה.

המקור לנושא ההכשרה
ויאמר אלעזר הכה אל אנשי הצבא הבאי למלחמה ,זאת חוקת התורה אשר
ציוה ד' את משה :א את הזהב ואת הכס  ...הנחשת ,את הברזל ,את הבדיל
ואת העופרת כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר ,א במי נדה
יתחטא ,וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במי )במדבר ל"א :כ"א כ"ג(.
הפסוקי הנ"ל נאמרו לבני ישראל לאחר שהביסו את המדייני  .בביזת המלחמה נכללו ג כלי
מדיי  ,ובכדי להשתמש בכלי אלו היה צור להכשיר .
שני חלקי ישנ בתהלי ההכשרה:
 .1טיהור הכלי מבליעת האיסור )טע אסור הבלוע בו( ,הנעשה על ידי ליבו )חימו באש
ישירה( או על ידי הגעלה )הרתחה במי (.
 .2טבילת כלי )במקווה( :העלאת הכלי ממצב של טומאה למצב של קדושה על ידי הטבלת
הכלי במקווה.
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מהיכ מתחילי ?
בטר מטבילי את הכלי במקווה ,יש צור לטהר את הכלי מאיסור בליעה על ידי תהלי
ההכשרה .כעיקרו )חו ממספר יוצאי מ הכלל( ,הכלי מוכשרי באמצעות השימוש באותה
שיטת בישול שהטריפה אות ' .1טר ' – זהו מושג כללי שמשמעותו בלתי כשר .מאכל כשר
נעשה טר א הוא מתבשל בסיר טר  ,2ומשו כ נצטווינו להכשיר את כלי הבישול .לפיכ יש
למיי את כלי המטבח לסוגי בהתבסס על שימוש .

סוגי השימושים במטבח
ברגע שמחליטי על סוג השימוש במטבח נית לבדוק איזה תהלי נדרש להכשרה.
להל הקבוצות הבסיסיות .1 :צלייה

 .2בישול

 .3צלחות וסכו"

 .4כוסות

 .5כלי אכסו .

כל קבוצה מייצגת סוג שימוש אחר ,ובהתא לאופ השימוש כ יהיה אופ ההכשרה .ההסבר
הוא כזה:

 .1צלייה אש יבשה
צלייה היא צורת בישול "יבשה" ,שימוש בכלי ישירות על האש ללא נוזלי  .דוגמאות :גריל
)מנגל( ,תנור ומחבת ע שמ מועט או ללא שמ כלל.

 .2בישול אש רטובה
זוהי צורת בישול ע נוזלי  ,כגו הכנת מרק ,טיגו עמוק או הרתחת חלב .הטמפרטורה
המינימלית לפי ההלכה הינה  43מעלות צלסיוס ) 109.4מעלות פרנהייט(  .3אפילו א הורד הסיר
מהאש ,הוא יכול עדיי לבשל א המאכל נשאר בטמפרטורה זו.

 1יורה דעה קכ"א :א'.
 2במקרה שבדיעבד בישלו מאכל כשר בסיר טר  ,יש בזה דיני שוני מתי נאסר המאכל ומתי לא .הדבר תלוי הא
הכלי היה ב יומו )שבתו  24שעות אחרונות בישלו בו( או לא ,ואי נאסר ומתי .חלק מהדברי יתבארו בשיעורי
הבאי  .א לכתחילה תמיד אסור לבשל בכלי שנטר  ,ולכ צרי להכשיר כל כלי שנטר .
 3אגרות משה אורח חיי ד' :ע"ד ]טמפרטורה זו נקראת "יד סולדת בו" – דרגת החו שתצרוב את היד[.
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 .3צלחות )וסכו" ( ללא אש
ברגע שהורק המאכל מהסיר לתו כלי ,הכלי כבר לא מסוגל לבשל והוא נקרא "כלי שני".

 .4כוסות קר בלבד
כוסות ,או כל כלי אחר המשמש למאכלי קרי  ,אינ סופגי .

 .5כלי אכסו

הכנת כבושי

א מאכסני נוזל למש עשרי וארבע שעות ,הכלי סופג את התכולה והוא נעשה "כבוש".
הגדרת ההלכה היא "כבוש כמבושל" .א הנוזל מלוח או חרי  ,הוא ייספג בשמונה עשרה דקות.

השיטות הבסיסיות להכשרת כלי המטבח
יש לזכור את הכלל הבא:
כמו שנכנס כ יוצא ,ובלשו ההלכה – "כבולעו כ פולטו".

 .1צלייה
כל הכלי שמשתמשי בה ישירות ע אש ,כגו תנורי  ,תבניות תנור ,יש צור לטהר באש .4
אותו הדי יהיה נכו אפילו א חומ הכלי על ידי חשמל ,כגו מנגל חשמלי .תהלי כזה נקרא
"ליבו " ,כלומר הלבנת הכלי באמצעות חו  .המטרה היא לשרו את כל דברי המאכל שבתו
דפנות הכלי.
א ספג הכלי טרפות ,יש צור באש חמה דיה בכדי לגרו לכלי להוציא ניצוצות .לכ קוראי
"ליבו חמור".
א הכלי מיועד לבשר אול לא השתמשו בו במש עשרי וארבע שעות ,ואז באופ מקרי ספג
חלב ,אזי בכדי להכשירו מספיק לחממו לדרגה שהוא ישרו קש .לזאת קוראי "ליבו קל" או
באופ סתמי "ליבו ".

 4אורח חיי תנ"א :ד'
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 .2בישול
א השתמשו בכלי בעבור הרתחת נוזלי  ,כגו סירי  ,5הוא יוכשר על ידי הרתחתו במי .6
תהלי זה נקרא "הגעלה" .יש להימנע מלהשתמש בכלי עשרי וארבע שעות לפני הגעלתו  .7א
הכלי גדול מדי בכדי להטבילו בפע אחת ,נית להטבילו חלק אחר חלק .בכדי להכשיר סיר גדול,
יש למלא את הסיר עד למעלה ,וכאשר המי רותחי להטיל אב רותחת לסיר  .8באופ זה
יישפכו המי החוצה על כל הצדדי  ,וזה ייחשב כהטבלת הסיר כולו במי רותחי  .צורת הגעלה
זו מועילה לכלי רגילי שמגע ע המאכל הוא בצד הפנימי שלה  .א כלי שמגע ג בצד
החיצו  ,כגו מצקות וקלחות ,אינ נעשי כשרי אלא בטבילה במי רותחי .
מכסה הסיר צרי הגעלה כמו הסיר עצמו.
ליבו קל מועיל במקו הגעלה .יש לזכור כלל זה למקרי שלפי צורת התשמיש של הכלי ,די
ההכשר שלו הוא בהגעלה ,א במציאות קל יותר ללב אותו בליבו קל.

 .3צלחות וסכו"
כלי הגשה ,צלחות וסכו" סופגי מעט מאד טע א לא משתמשי בה לבישול .לפיכ ,
העברת הטע מסתכמת בהעברת החו בשכבת פני השטח .שיקול נוס הוא שהשימוש בכלי
ובסכו" הוא בדר כלל באוכל שהוסר מהסיר )ולפיכ החל להתקרר( ,א כי לא באופ מוחלט.
לעיתי רחוקות מאד משתמשי בכלי בכדי לבשל על גביו ]במקו שמשתמשי בצלחות לחמ
במיקרוגל ,הרי דינ ככלי שתשמישו בכלי ראשו [.
כפות ומזלגות בעייתי יותר היות שלעיתי משתמשי במזלג או בכ בכדי לבחוש בסיר העומד
על גבי האש .אופ זה יצרי הגעלה.
סכיני שחתכו בה דבר חרי  ,אפילו קר ,צריכי הגעלה בכלי ראשו  .אפשרות נוספת שמצריכה
הגעלה בסכי  ,לפי חלק מהפוסקי  ,היות שמצוי שחותכי בו דבר מוצק ח  .מסיבות אלו ראוי
תמיד להכשיר את כל הסכיני בכלי ראשו .

 5מחבת בעיתית יותר היות שלעיתי מטגני בה ע מעט או ללא שמ  .נדו על כ בסו השיעור.
 6אורח חיי תנ"א :ה'.
 7אורח חיי תנ"ב :ב' .הסיבה היא שלאחר עשרי וארבע שעות מתקלקל טע המאכל בדפנות הכלי ,ולכ לא יטרי
)יעשה בלתי כשר( את המי .
 8כמבואר באורח חיי סימ תנ"ב סעי ו' .הפרי מגדי מוסי שכאשר המטרה היא להסב את הכלי מחלבי לבשרי
או להיפ  ,יש לבצע את תהלי ההגעלה פעמיי .
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מנהג הספרדים

הספרדי מסתמכי על דעת המחבר  9הסובר ,כי מכיוו שבדר כלל משתמשי בכלי בשביל
אוכל ח  ,לדוגמא :צלחת )לעיתי קרובות מערי מאכל ח על צלחת קרה( וסכו" )משתמשי
בסכי לחיתו מאכל ח (; נית להכשיר על ידי עירוי מי רותחי  ,על א שלפעמי
משתמשי בסוגי כלי אלו לבישול] .וא שהתבאר שאי מכשירי כלי בתו עשרי וארבע
שעות לשימוש בו ,יש אופני שנית להכשיר .ובאופני אלו ,א נאסר בתו עשרי וארבע
שעות לפני ההכשרה בתשמיש חמור מדר רוב תשמישו ,ג לדעת המחבר צרי להכשירו בדר
שנאסר .[10

מנהג האשכנזים

האשכנזי מסתמכי על הרמ"א ,החושש לכל אופ שעשוי להיחשב כבישול אפילו א רק מידי
פע הוא בא לידי שימוש .לפיכ  ,מצרי הרמ"א הגעלה בעבור כלי וסכו" מפני האפשרות
שהשתמשו בה באופ הנקרא בישול .אול הוא מקל לאחר מעשה א רק שפכו עליה מי
רותחי ואז השתמשו בה לאכילה.

 .4כוסות
כוסות וכלי אחרי  ,שמשתמשי בה בעבור נוזלי קרי בלבד  ,11אינ סופגי טע אלא א
כ הנוזל נמצא ש במש עשרי וארבע שעות מבלי שנשפ החוצה .לפיכ  ,כל מה שנדרש בכדי
להכשיר הוא לנקות היטב על ידי שפשו והדחה .12
היוצא מ הכלל בהלכה זו הינו מיכל חרס חדש ובלתי מזוגג )בלתי מצופה זכוכית( .יש האומרי
כי כל עוד לא השתמשו במיכל כזה שלש פעמי  ,הוא סופג נוזלי באופ מיידי.

 .5מיכלי אכסו לנוזלי
א אוכס נוזל למש עשרי וארבע שעות רצופות ,יספוג המיכל את טע הנוזל  .13אופ זה
נקרא "כבוש" ,וזוהי צורת בישול פחותה ,מכיו שעל א שהכבישה מעבירה את טע המאכל,
היא נעשית ללא חו .
השיטה המועדפת להכשרת כלי שספג טע מאכל בלתי כשר על ידי כבישה היא לבצע הגעלה
)הרתחה במי (.
 9הלכות פסח תנ"א :ו'.
 10משנה ברורה תנ"א ס"ק מ"ו.
 11כל טמפרטורה מתחת לארבעי ושלש מעלות צלסיוס ) 109.4מעלות פרנהייט( נחשבת קרה.
 12יורה דעה קכ"א :א'
 13יורה דעה ק"ה :א'
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כלים היוצאים מן הכלל
א .כלי חרס
א הכלי עשוי מחרס לא נית להכשירו על ידי הגעלה )הרתחה במי ( ,היות שהטע יוצא מעט
בכל פע וחלק נשאר מאחור  .14לפיכ יש לבטל את הטע על ידי שימוש באש )ליבו ( בכדי
להכשירו .וכיו שכלי חרס עלול להיסדק על ידי ליבו  ,לא נית להכשיר כלי חרס שנעשה בלתי
כשר ,היות שחששו חכמי שאד לא ילב היטב מפני שיחוס על הכלי שלא ייסדק .15

ב .זכוכית וזיגוג
מנהג הספרדים

כלי זכוכית אינו סופג טע לדעת המחבר  .16לכ אפילו א משתמשי בסיר הזכוכית בכדי לבשל
בו ,כל מה שנדרש הוא קרצו חזק .אול ציפוי דק של זיגוג על כלי חרס אינו מונע מטע
המאכל להיספג; במקרה זה לא נית להכשיר את הכלי על ידי הגעלה )הרתחה( או ליבו )אש(.

מנהג האשכנזים

הרמ"א אומר שיש להחמיר ולהתייחס אל זכוכית ככלי חרס בנוגע לדיני חמ )מוצרי לח  ,חומרי
החמצה( בפסח .17
יש מחלוקת מהי דעת הרמ"א לגבי שאר מאכלות אסורי  .יש הסוברי כי נית להשתמש
בזכוכית ללא הגעלה; אחרי סוברי כי יש צור להכשיר את הזכוכית על ידי הגעלה ,כמו
מתכת; ואחרי סוברי שהזכוכית היא כמו כלי חרס היות שעשויה מחול  .18א רוצי  ,נית
להסתמ על הסוברי כי נית להכשיר זכוכית על ידי הגעלה )הרתחה במי ( חו מבמקרה של
חמ .

ג .פיירקס )זכוכית חסינת אש(  /דורלקס  /קורל
כמו זכוכית .נראה שקורל הוא כמו כלי חרס

לפי הספר "הגעלת כלי " ,פיירקס ודורלקס ה
מזוגג ולא נית להכשירו.

 14פסחי ל' :ב'
 15הלכות פסח תנ"א א'.
 16אורח חיי תנ"א :כ"ו.
 17בכדי להכי לח צרי להתסיס את החיטה על ידי שמרי  .מוצרי חיטה מותססי אסורי בפסח.
 18ראה ספר "הגעלת כלי " עמוד שי"ב.
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ד .מחבת טפלו
א משתמשי במחבת ע מעט או ללא שמ  ,ההכשרה מצריכה ליבו )אש ישירה( .במקרה של
מחבתות טפלו  ,שנועדו לשימוש באופ שהמאכל מתבשל ישירות ללא שמ  ,יש צור בליבו
חמור )חו לוהט( .לפיכ  ,לא נית להכשיר מחבת כזה היות שליבו חמור )חו לוהט( יהרוס את
המחבת.
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שאלות חזרה
.1

מדוע חולקו הכלי לחמש קבוצות שונות?

.2

מה כללי המיו לכל אחת מחמש הקבוצות?

.3

מה פירוש המילי "כבולעו כ פולטו"?

.4

מהו תהלי ההכשרה לכל אחת מהקבוצות?

.5

הסבר את ההבדל בי ספרדי לאשכנזי בנוגע לשיטת ההכשרה בכלי ובסכו" !

.6

מדוע לא נית להכשיר כלי חרס?

.7

הסבר את ההבדל בי ספרדי לאשכנזי בנוגע לדי זכוכית ,הא היא סופגת במהל
הבישול?

.8

מדוע לגבי כוסות מספיקה שטיפה בלבד? הא אופ זה נכו ג לגבי כוסות קפה?

.9

א השתמשו בסיר בעבור כבישת בשר לא כשר ,מה הדרכי שנית להכשירו?

 .10מדוע לא נית להכשיר כלי חרס על ידי הרתחתו? מדוע לא על ידי הבערתו באש?
 .11מהי הבעיה בכוס מזוגגת לגבי הכשרתה?
 .12מה די דורלקס ,פיירקס וקורל ,הא ה סופגי  ,וא כ הא נית להכשיר ?
 .13א טוגנה נקניקיה בשרית במחבת חלבית שלא השתמשו בה בעשרי וארבע שעות
האחרונות ,הא נית להכשיר את המחבת וכיצד? מה הדי א טיגנו בה מאכל שאינו
כשר?
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סיכום אופן הכשרת כלי
"הגעלה" היא תהלי הכשרת הכלי על ידי הטבלה מוחלטת במי רותחי  .בכדי להכשיר על ידי
הגעלה )להגעיל( ,יש צור לבצע את השלבי הבאי :
 .1נקה את הכלי באופ יסודי.
בה  ,צרי לנקות היטב –
לגבי כלי מטבח בעלי ידיות
היטב ,נית ללב את מקו
בחרי .

א יש בו סדקי או פתחי שדברי מאכל יכולי להיכנס
כי א לא ,לא נית להכשיר את הכלי )ראה הערות בהמש
פלסטיק שנית להוריד ( .א לא נית לנקות את החריצי
החרי בליבו קל ,כדי שתישר ממשות האיסור שנמצאת

 .2השאר את הכלי ללא שימוש במש עשרי וארבע שעות )"מעת לעת"(.
 .3הבא סיר גדול ,מלא אותו במי ברתיחה גבוהה .הסיר צרי להיות כשר; הוא יכול להיות
חלבי ,בשרי או פרווה) .לכתחילה ]עדי [ א מכשירי כלי מטבח רק מאותו מי )חלבי
או בשרי( ,אי להשתמש בסיר חלבי להכשרת כלי בשרי או להיפ ( .כמות המי צריכה
להספיק כדי להטביל לגמרי את הכלי המוכשר כאשר עדיי נשמרת ההרתחה החזקה
)ראה שלבי  4ו  7בהמש לגבי פרטי נוספי על צור ההטבלה(.
 .4בעוד הסיר רותח מאד ,זרוק בפני את הכלי .הכלי צרי להיות מוק לגמרי במי
רותחי בטר יצו למעלה או יתיישב בתחתית הסיר .ההגעלה היא רגעית – ברגע
שהכלי מוק לגמרי במי הרותחי  ,נשלמה ההגעלה! אי צור שהכלי ישב במי למש
זמ מסוי .
 .5בעוד הסיר רותח ,הוצא את הכלי ומייד שטו אותו לגמרי תחת מי קרי  .היעזר
במלקחיי )כשרות( ,זוג כפות וכדו' להוצאת הכלי .א יש צור  ,נית להכשיר את
המלקחיי באותה הדר לפני השימוש .שטו את המלקחיי תחת המי הקרי יחד ע
הכלי המוכשר.
 .6כעת הכלי כשר.
 .7נית להכשיר פריטי רבי אחד אחרי השני באופ זה ,כל עוד הסיר ממשי לרתוח
בחוזקה והמי עדיי לא נעשו עכורי כמו ציר) ,נית א להכשיר כלי בשר וכלי חלב
אחד אחרי השני בסיר פרווה א יש צור ; א כי בתור חומרה ,אני אישית מכשיר
בנפרד ,כל אחד בסיר מהמי שלו( .אי צור להוציא כלי אחד לפני שמכשירי כלי נוס ,
כל עוד נשאר מספיק מקו בסיר בכדי שהכלי המוספי אחר כ יהיו מוקפי לגמרי
כל אחד בנפרד על ידי מי רותחי  .לכ בסיר גדול נית להכניס מזלגות בו זמנית
שניי בפע מכיווני שוני )בכדי שכל אחד יוק לגמרי במי (.
 .8כאשר סיימת להכשיר הכל ,לכתחילה טוב לשפו את המי שבסיר הגדול ולשטפו במי
קרי ; אול ג א שוכחי לעשות זאת אי צור להכשיר את הסיר הגדול.
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אופ הכשרת סיר הגדול מכדי להטבילו בסיר אחר:
 .1הנח לבנה או אב גדולה בתנור למש שעה בטמפרטורה הגבוהה ביותר של התנור.
 .2בצע את השלבי  1–3הנ"ל .מלא את הסיר כמעט עד הסו  ,כ שהוא רותח ומתחיל
לגלוש.
 .3זרוק בפני את האב הגדולה .זהירות! כאשר עושי זאת ,הסיר רותח בחוזקה וגולש.
כדאי לכבות את המבער בטר מבצעי זאת.
 .4ברגע שבטוח לעשות זאת ,דלה מי חמי מחו לסיר ושפו אות
מספיק בשביל לשאתו )היעזר בסיר נוס בכדי לדלות את המי (.

עד שהסיר קל

 .5ברגע שהסיר קל מספיק בשביל לשאתו ,שפו את תוכנו לתו הכיור ומלא ושטו אותו
במי קרי .
 .6זהירות! האב תהיה עדיי חמה מאד!

הערות
תהלי זה מבוצע בדיוק בי א הכלי צרי הכשרה משו בשר וחלב ,טר )בלתי כשר( או אסור,
או כלי חמ לפני פסח.
כאשר אי אפשרות להשבית מטבח גדול למש עשרי וארבע שעות ,וצריכי להכשירו לפסח,
נית להקל ]בהתיעצות ע מורה הוראה[ להשתמש עשרי וארבע שעות לפני ההכשרה במטבח
במוצרי כשרי לפסח ,ולהכשירו .במקרה זה חובה להגעיל כלי בשר בכלי בשרי ,וכלי חלב בכלי
חלבי .הערבוב יאסור את הכלי .19
לכתחילה אי מכשירי
להיפ .

כלי מטבח כדי לשנות את שימוש  ,מחלב לבשר או לפרווה ,וכ לא

כאשר מכשירי בעבור פסח ,הסיר הגדול צרי להיעשות כשר לפסח בטר ישתמשו בו כדי
להגעיל )להכשיר על ידי הגעלה( פריטי אחרי  .הסיר הגדול מיועד כדי להכיל את המי
הרותחי דהיינו "המגעיל" ,שש שאר כלי המטבח דהיינו סירי  ,מחבתות ,סכו" נטבלי
בתוכו בכדי להיעשות כשרי לשימוש בפסח.
לגבי מטרות אלו ,משמעות המילה "כלי" הינה כל כלי הנית לשיקוע הבא במגע ע אוכל – סיר,
סכי  ,קערה ,מסננת וכדו' .הכלי יכול להיות עשוי מכל חומר שיוכל לשאת את החו של תהלי
זה המלווה אחר כ בקור פתאומי – מתכת ,ע  ,עצ וכו'.
 19יורה דעה צ"ה ג' רמ"א.
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א הכלי אינו יכול לשאת טמפרטורות אלו ,כגו שהוא עשוי מפלסטיק ויימס ,או שאולי זו
זכוכית שתתנפ  ,לא נית להכשירו בדר זו ,ויתכ שלא יהיה נית להכשירו כלל .יש להיווע
במורה הוראה במקרי כאלו.
הכלי אינו יכול להיות כלי חרס; חרס אינו בר הכשרה .לעני הלכה זו ,חרס כולל ג מה שנקרא
היו "חרסינה" ,ובוודאי כולל כל דבר העשוי מחימר או מחרס.
כלי פלסטיק נית להכשיר על ידי הגעלה )הרתחה במי רותחי ( ,א הוא יכול לשאת את
הטמפרטורות הכרוכות בכ  .א לכלי יש ידיות פלסטיק שאינ יכולות לשאת הגעלה ,יש צור
להסיר את הידיות וה אינ ברות הכשרה .כיו יש סירי רבי בעלי ידיות פלסטיק היכולות
לסבול הגעלה ואי צור להסיר  .סירי כאלו נית להכשיר ע הידיות המחוברות ,בתנאי שאי
סדקי או רווחי בי הסיר לידית .דבר מאכל יכול להיות תקוע בתו סדק כזה והוא הופ את
הסיר לשאינו בר הכשרה.
א הכלי גדול מכדי להכניסו לתו הסיר בטבילה אחת ,נית להכשירו בחלקי  .לדוגמא ,מרית
ברביקיו )מרדה להנחת בשר לצלייה( יכולה להיות באור של כארבעי וחמישה סנטימטר .בכדי
להכשירה ,יש לבצע את השלבי הנ"ל עד שלב  .4במקו שלבי  4ו  ,5יש להטביל קצה אחד של
הכלי בתו המי הרותחי  ,אחר כ יש לשטו קצה זה תחת מי קרי  .ואז יש לסובב את הכלי
ולהטביל את הקצה השני ולשטפו .יש לוודא ששתי הטבילות חופפות ,כ שבוודאי כל הכלי כולו
יעבור הגעלה.
כפי שהזכרנו ,יש מחלוקת א נית להכשיר זכוכית על ידי הגעלה )הרתחה במי רותחי ( .לכ
על כל אחד להיווע במורה ההוראה שלו.
יש מספר דעות כיצד להחשיב את כלי הזכוכית וכיצד להכשירו:
 הוא ככלי חרס ולא נית להכשירו )אשכנזי סוברי כ בדר כלל(.
 הוא חלק ואינו סופג .הוא אינו צרי הכשרה ונית להשתמש בו ג לבשר וג לחלב )על
א שברור שלא בו זמנית( )בדר כלל ,הספרדי סוברי כ (.
 א הוא יכול לשאת את חו ההגעלה )מי רותחי ( ולאחריו את השטיפה הקרה ,נית
להכשירו על ידי הגעלה ,כמו מתכת ,א לא דינו ככלי חרס.
היות שיש מספר דעות ,צרי כל אחד לשאול את רבו.
ההלכות לגבי הכשרת כלי זכוכית לשימוש בפסח עשויות להיות שונות מהכשרה כללית; יש
להיווע במורה הוראה.
כמו כ  ,יש חומרי חדישי רבי שנכללי בדר כלל בתו אחת הקבוצות הנ"ל.
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יש להיווע במורה הוראה לגבי החומרי הבאי :
 חרס או חרסינה כלי חרס ולא נית להכשיר.
 קורל יש אומרי שזו זכוכית ויש אומרי חרס.
 עצ חרסינה עשויה מעצ טחונה והיא מזוגגת .יש אומרי שהיא חלקה מפני הזיגוג.
יש אומרי כי נית להכשירה כמו עצ  ,ויש אומרי כי הזיגוג עושה אותה כחרס.
  – CORNING WAREיש אומרי שדינו כזכוכית ויש אומרי שדינו כחרס.
 דורלקס יש אומרי שדינו כזכוכית ויש אומרי שדינו כחרס.
 פיבר גלאס דינו ככלי חרס משו
מיקרוסקופיי שיכולי לבלוע.
 פורצל

שהוא עשוי מסיבי זכוכית רבי  ,ולכ יש חורי

דינו ככלי חרס.

 פורצל אמאיל יש אומרי שדינו כזכוכית ויש אומרי שדינו כחרס.
 פלסטיק י"א )יש אומרי ( שדינו כזכוכית וי"א )ויש אומרי ( שדינו כחרס.
 פיירקס )זכוכית חסינת אש( י"א שדינו כזכוכית וי"א שדינו כחרס.
 טפלו כעיקרו נית להגעיל ,אבל א היה האוכל מטוג על המחבת ללא שמ או ע
מעט מאד שמ  ,צרי ליבו  .אול הליבו יקלקל את הטפלו  ,לכ יש לשאול רב כיצד
להכשיר במקרה כזה ,כי לפעמי יהיה מותר להגעיל.
בסיס המחלוקת לגבי השאלה א כל החומרי יכולי לעבור הגעלה או לא ,הוא הא חומרי
אלו נכנסי בקטגוריית החומרי המובאי בתורה כברי הגעלה .רק מה שנאמר בתורה שנית
להגעיל מותר להגעיל .לכ יש להתייע ע מורה הוראה.

\[\[\[
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