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 לכבוד
 רבני הערים 
הכשרות ' מנהלי מח  

 ומשגיחי הכשרות במפעלי עיבוד בשר
 

 ,שלום רב
  קליטת מוצרי בשר בקר ועופות:הנדון

  ולניסיונות  של  הברחת  שומן  כבש  מהרשות   השומןמחיריהעלאת  המשפיע  על  ,  בשומן  כבש  מחסורעקב  

ניסיונות  מצד  משווקי  בשר '    נתגלו  מס,)ת  קיימת  בעיה  וטרינרית  בריאותיתבנוסף  לבעיית  הכשרו(פלשתינית  ה

. להחדיר  תוצרת  של  נבילות  וטריפות  למפעלי  עיבוד  בשר  ולמסעדות  תוך  זיוף  תעודות  משלוח  ואישורי  כשרות

 .כאשר במספר מהמקומות מדובר בעסקים שנמצאים תחת השגחה של רבנות מקומית
 

נחשפה  תוצרת  זו  ובכך  נמנעה ,  ר"אשר  הקפיד  על  נהלי  הקליטה  של  הרה,  הודות  לערנותו  של  המשגיח  המקומי

 .תקלה חמורה מקרב הציבור הרחב
 

רבני ,  א"הרבנים  הראשיים  לישראל  שליטהשתתפות  בהארצית  ועדת  הכשרות  בהתקיימה  ישיבה  ,  לאור  זאת

תוך  מתן  הדגש הנהלים  את  רענן  הוחלט  לזו  בישיבה  .  ח  של  משרד  החקלאות"אגף  הכשרות  ויחידת  הפיצו

 :הקפדה יתרה על הנקודות הבאותבוהצורך בקרב המשגיחים לנושא קליטת הבשר 

ולוודא כי אכן בכל  קליטת  בשר  ממשווק  חדש  יש  לצור  קשר  עם  בית המטבחיים ממנו מתקבלת הסחורה  .א

 .הגורם המכשיר במקום עובד עם ספק זה

באישור  הכשרות  יהיו .    בלבדשרות  מקורי  כ  באישורה  מלוווא  כשהיקלט,  בשר  טרי  מבתי  המטבחיים .ב

שם ,  פלומבות,  חלק/כשר,  ג  הבשר"חותמת  כשרות  ע,  ג  הבשר"מצוינים  מספרי  שחיטה  המוצמדים  ע

תאריך ,  פלאפון  לבירורים'  חותמת  כשרות  של  הרבנות  השולחת  ומס,    של  המשגיחפרטי  ומשפחה

 .כמות ומשקל, לא מוכשר/מוכשר, לא מנוקר/מנוקר, השחיטה והמשלוח

לוט  בשר  לא  מנוקר  מבתי  מטבחיים  אלא  אם  כן  קיים  אישור  בכתב  מהרבנות  הקולטת  כי  ישנו אין  לק .ג

 .מנקר מטעמה והיא לוקחת על עצמה את האחריות על ניקור הבשר הנקלט

יצוין )  תעודת  משלוח  וחשבונית,  אישור  וטרינרי,  אישור  כשרות(יש  לוודא  כי  בכל  התעודות  המוצגות   .ד

 . לט את הבשרבמפורש שם מזמין התוצרת הקו
 

מפעלים וחנויות    להמשיך  לפעול  עם  הם  לא  יאפשרו  ל,  אלואי  עמידה  בנהליםכי  הספקים  ליידע  את  יש  

בכל  ספק  או  שאלה  המתעוררת  לגבי  קליטת  בשר  ניתן  לפנות  לרב  אברהם  בוחבוט .  הנמצאים  תחת  השגחה

בתי '  מנהל  מח,  א"יורא  שליטולרב  חגי  בר  ג.  6221704-050מפעלי  עיבוד  בשר  ואטליזים  '  מנהל  מח,  א"שליט

 .6221702-050מטבחיים וחרושת 

 

 

 
 :העתקים

 ר"הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה–א "ג יונה מצגר שליט"הרה
ל והרב הראשי לישראל" הראש-א "ג שלמה משה עמאר שליט"הרה  

מפעלי עיבוד בשר ואטליזים'  מנהל מח-א"הרב אברהם בוחבוט שליט  
בתי מטבחיים וחרושת'  מנהל מח-א"שליטהרב חגי בר גיורא   
  הרבנות הראשית לישראל-רבני אגף הכשרות

  מנהל היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות-רפי יוחאי 
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