הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
י"ז כסלו תשס"ח
27/11/07
עדכון כשרות מס'006 :סח

בס"ד

לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

תזכורת לנוהל שיווק וקליטת בשר מבתי מטבחיים
מוגשים לפניכם סעיפים נבחרים מתוך פרק "נוהל לשיווק וקליטת בשר מבית המטבחיים" המצוי בחוברת "קובץ נהלי אגף הכשרות הארצי" אשר
הונפקה ע"י הרה"ר לישראל ,על מנת לרענן את ההוראות הקיימות וזאת בשל מס' תקלות שנחשפו לאחרונה במסגרת ביקורות שנערכו ע"י רבני
האגף :
.1

אין לשווק מבית מטבחיים נתחי בשר הטעונים ניקור  ,שומן ,כרס וחלקי מעיים ,ללא שנוקרו תחילה כדין בבית המטבחיים .

.2

היה ורבנות מקומית תהיה מעונינת לקלוט בעירה חלקי בשר לא מנוקר ע"מ לנקרו בעצמה ,על פי שיקול דעתה ,עליה למלא טופס
התחייבות לכך שחלקים אלו ינוקרו ע"י מנקר מוסמך באטליזים ובמפעלי עיבוד בשר שבתחומה ובאחריותה ,לפני השיווק לצרכן
ולשולחו לרב בית המטבחיים המנפיק את הסחורה.

.3

אין לקלוט בשר טרי ללא אישור כשרות נלווה המוחתם בחותמת רב בית מטבחיים ובצרוף חתימת ידו של המשגיח ,תוך ציון מספר
הטלפון שלו .אישור הכשרות צריך להתאים במדויק לאישור המשלוח בהתייחס למס' התעודה  ,תאריך ושעת המשלוח ,סוגי הבשר
וכמותו  ,ציון מספרי הבהמה והיעד אליו הוא נשלח וכן ציון האם הוא מוכשר/מנוקר/חלק וכד'.

.4

אין לבית המטבחיים או למפעלי עיבוד בשר להקפיא בשר טרי לא מוכשר משחיטה מקומית ולשווקו לאחר זמן כקפוא תוך ציונו
כ"כשר  -לא מוכשר" וק"ו לא כ"חלק".

.5

יש לעטוף בשר מוכשר בניילון על מנת שלא יגע בבשר לא מוכשר.

.6

אין לשווק בשר המסומן ו/או מוחתם ככשר לחנות שידוע שאין לה כשרות על מנת למנוע מכשול מהציבור .היה והתבקשו לשווק בשר
"חלק" או "כשר" למקום שאין בו כשרות ,יש להסיר תחילה מעל הבשר את כל סימוני הכשרות כגון :הפלומבות וכן לקלף את חותם
הכשרות תוך סימונו כטרף ע"י חיתוכים בחלקי הבשר בצורת  xבפנים הצלעות והחתמתו בסימון "טרף".

.7

הובלת בשר טריפה תתבצע אך ורק במשאית נפרדת .אין להוביל בשר כשר וטרף באותה משאית בשום מקרה.

הרבנים נותני ההכשר וכן מנהלי מחלקות הכשרות די בכל אתר ואתר ,מתבקשים שלא לקלוט ולשווק בשר אלא לפי הוראות אלו .כמו"כ אנו
מבקשים לדווח לנו על תקלות במשלוחי הבשר לצורך זיכוי הרבים.

נוהל סימון מוצרים המכילים אבקת רכיבי חלב נוכרי
להלן הנחיות לסימון מוצרי חלב כשרים בהתאם להחלטת ועדת הכשרות הארצית שע"י מועצת הרה"ר לישראל:
.1

ככלל ,השימוש בחלב מחליבת נוכרי למוצרים מיובאים או לייצור מקומי אינו מאושר הן כחלב ניגר בפני עצמו והן כאחד ממרכיבי המוצר.

.2

השימוש באבקת חלב נוכרי או ברכיבים אבקתיים מחלב נוכרי כגון  :חלבוני חלב ,סוכר חלב ,מחמצות וכד' ,אשר יוצרו תחת כשרות
המאושרת ע"י הרבנות הראשית לישראל  ,מותר ובלבד שיסומנו על פי הנוסח הבא" :כשר חלבי ,מכיל אבקת רכיבי חלב נוכרי" .

.3

ציון הכשרות יהיה בסמוך לשם נותן ההכשר המופיע על גבי אריזת המוצר וכן במקום פירוט רכיבי המוצר.

.4

גודל האותיות יהיה בהתאם למקובל ע"פ תקן ישראלי ת"י  (2000) 1145לסימון מוצרים.

.5

חובת הסימון הנ"ל חלה במידה שווה על כל סוגי המוצרים החלביים לרבות דברי מאפה ,שימורים ,קפואים )פיצה בורקס וכדו'( וכדומה.

על הרבנים נותני ההכשר להקפיד ולהשלים יישום נוהל זה,בקרב היצרנים המושגחים על ידם ,לא יאוחר מיום א' ניסן תשס"ח ) .(6.4.2008לאחר
מועד זה יפורסמו ברבים היצרנים אשר לא סימנו את התוצרת כראוי ובמקביל תישקל שלילת הכשרות בשל הפרת נהלים .נא להביא לידיעתם.
ברצוננו להבהיר כי הוראות סימון אלו ,כבעבר ,נועדו לטובת הצרכן על מנת לאפשר לו לבחור את רמת הכשרות הרצויה לו בכפוף לנוהל.
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