
    

 

  ז"תשע חשון ז"כ                                                                                                                                                       ד"בס
 28/11/16 

  

  לכבוד
  הרב המקומי

  תכשרוה מחלקת מנהל
  מפקחי ומשגיחי הרבנות המקומית

   ר די בכל אתר ואתרוכלל הציבו
  

  ,והברכה השלום
  

  ר" בהשגחת הרהמיובאה בשרהג תויות "המצוינת עהבהרה בנוגע להגדרת רמת הכשרות : הנדון

, )9.5.2016(, ו"תשע אייר' א מיום לישראל הראשית הרבנות מועצת תוהחלט פי שעל  כבודכםלידיעת להביא ברצוננו
רמות ארבע על פי יות מוצרי הבשר ועל גבי תותוצג  ל"מחו מיובאה בשרכשרות ה ,)19.9.16(ו "ז אלול תשע"ומיום ט

  :להלןכ

מערך  עלסימון כשרות המעיד  :)וכל סימון אחר שעניינו כשרות מהודרת" מהדרין", "ץ"בד", "גלאט"לרבות ( "חלק"
 מלבד העובדה שהריאה אשר)  ובין בלעדיהץ"בתוספת בדבין (מטעם הרבנות הראשית לישראל  מהודר שחיטה

פועלים  צוותה ראשמלבד  חברי צוות ו19- מונה כצוות כלהרי ש, ריעותא ללא ללא שאלות ו,"חלק"נמצאה בגדר 
מספר משגיחים מוגבר לרבות ו ,סכינים בודקישחלקם גם  שוחטים 5,  אחדפנים קבוד , חוץ בודקי 2 גםבמסגרתו 

 70 תעבור לא קו הייצור מהירות; ראש 300 תעבור לא היומית השחיטה כמות ; ועודמשגיח כרסים, משגיח וושטות
 המהודרת השחיטה שללדוגמא  הכשרות תווית ב"מצ. ברוטו שעות 6משך עבודה לא יעלה על ; לשעה ראש

  ."חלק "יןמצו ועליה אדום ברקע המאופיינת

 המתייחד ,בכשרות רגילהמטעם הרבנות הראשית לישראל  השחיטמערך המעיד על סימון כשרות  : "ריאה חלק"
 נעשה לאריזה ועד ההשחיטהחל משלב  הייצור קואך  ,ריעותא ללאללא שאלות ו" חלק"בגדר  צאהנמ שהריאהבכך 

 בנות הראשיתשל מועצת הרכשרות  הנהליעל פי  אלא ,מיוחדים הידורים ללאכמקובל במסלול כשרות רגילה 
 הכשרות תווית ב"מצ. שטות במקומות הנצרכיםו בדיקת כרסים ו,ובכלל זה ,רגילהרמת כשרות בהתייחס ללישראל 
  " .ריאה חלק "מצויין ועליה סגול ברקע לדוגמא

מטעם  ב"ת שושחיטמערך י "תוצרת בשר אשר נשחט והוכשר כדין עסימון כשרות המעיד על  : "מוכשר כשר"
 ב"מצ. דין פי על נמצא שהיא כשרה הריאה בדיקתאשר לאחר , "חלק"ולא  הרבנות הראשית לישראל בכשרות רגילה

  " .מוכשר כשר "מצויין הועלי ירוק ברקע לדוגמא הכשרות תווית

מטעם הרבנות  ב"ת שושחיטי מערך "סימון כשרות המעיד על תוצרת בשר אשר נשחט כדין ע : "מוכשר לא"
 ב"מצ . ל"בחו והדחה מליחה בשרייה הכשרה עבר לא שונות מסיבות אשר , ומוגדר בכשרות רגילההראשית לישראל

 " .מוכשר לא" ורשח וכיתוב לבן ברקע לדוגמא הכשרות תווית

 כי הגדרת , ידועיולהו. וכדין למותר לציין כי בדיקת הסכין בכל אחת מדרגות הכשרות המצוינות לעיל נעשית כדת
שיטת בגם תלויה  אלא "חלק" נמצאה בגדרריאה עובדה שהבאך ורק  תי מותנהאינכשר ברמה מהודרת מוצר כ
, והבדיקה האטת קצב השחיטה,  תגבור צוות השחיטה וההשגחה:ון כג, באופן מהודרמערך ההשגחהמכלול הפעלת 
 לישראל ראתה לנכון בנות הראשיתועל כן מועצת הר' וכדאבטחת סימון המוצר ,  ההשגחההיקף פעילותהגדלת 

  . רמת הכשרות המבוקשת על ידועל מנת שכל צרכן כשרות יוכל לצרוך בשר בהתאם ל ,להבדיל בין רמות הכשרות

תוצרת מסוג ברק אך ו יוכלו להשתמש גלאט/חלק/הננו להבהיר בזאת כי יצרנים ובתי אוכל ברמת כשרות מהדרין
בדבר פרטים ובירורים ניתן לפנות  .שיוצרה לפני כניסת ההנחיה לתוקף" חלק" ובכלל זה גם תוצרת בלבד" חלק"

  . il.gov.rab@1basarאו   il.gov.rab@chaim: ל לפי הכתובת הבאה"למחלקת שח

  

  

 

 הרב משה דגן ,ל והרב הראשי לישראל " הראש–א "ג יצחק יוסף שליט"הרה,  הרב הראשי לישראל –א "ג דוד לאו שליט"הרה :עתקה
הרב , א"ר לישראל שליט"הרבנים חברי מועצת הרה, ר לישראל"ש לרה" היועמ–ד "עו, מר הראל גולדברג, ר לישראל"ל הרה" מנכ–א "שליט

  .ר לישראל"רבני ומפקחי הרה, ישראלר ל"ל ברה"מחלקת שח מנהל –א "חיים לסרי שליט


