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מפעלים
יש לקרוא בצמוד לנוהל זה גם את:
קליטת פרי ותותים
מוצרים – כללי
.1

הזמנת המוצרים וחומרי הגלם תיעשה באישור משגיח/י הכשרות.

.2

סחורה תתקבל בנוכחות משגיח.

.3

מוצרים יתקבלו אך ורק כשהם מסומנים בסימון כשרות של רבנות מוסמכת ומלווים בתעודת
משלוח ,החתומה בחותמת כשרות וחתימת כתב ידו של המשגיח.
*ברמת כשרות "מהדרין" ייקנו כל המוצרים רק מתוך רשימה מיוחדת שיספק הרב נותן ההכשר.

.4

במוצרי יבוא על המשגיח/ים לקבל מהספק צילום של אישור הכשרות מהרבנות הראשית ,ולא
להסתפק בכיתוב שע"ג התווית אף כשיש על התווית חותמת כשרות כלשהי .כמו כן על המשגיח
לבדוק את התאמת הקוד שע"ג המוצר לקוד שבאישור הכשרות.

.5

בכדי למנוע תקלות בהזמנת חומר גלם או מוצר חדש ,יש לאמת את הכשרות של המוצר עם
המשגיח השולח .מומלץ לעשות זאת בכתב.

.6

יש להקצות למשגיח/ים חדר עבודה בקרבת שטחי העבודה ,לצורך עבודתו.

.7

למשגיח/ים תהיה גישה חופשית לניירת בהנהלת החשבונות של המחסן ,והם יהיו רשאים לבדוק
במחשבים או בהנהלת החשבונות – בכל עת שירצו – את המסמכים המתייחסים לקבלת סחורה
ותעודות המשלוח.

.8

יש ליחד מקום אחסון עבור מוצרים שכשרותם מוטלת בספק ,עד לאישורם בידי המשגיח .מקום זה
יהיה נעול והמפתח אליו יימצא בידי המשגיח.

.9

אין להכניס למפעל מוצרי מזון ומשקאות כלשהם שלא נרכשו על ידי המקום בעצמו ,והובאו על ידי
האורחים מבחוץ )גם לא באירועים ,סדנאות וכד'( ,בין אם מדובר בחומרי גלם ובין אם במוצרים
מוגמרים.

שירותים חיצוניים יהיו מאושרים על ידי המשגיח ומלווים בתעודת כשרות.
ערלה
ניתן לקבל תוצרת חקלאית ללא חשש ערלה ,בתנאי שהיא מלווה:
א .באישור ממחלקת מצוות התלויות בארץ או באגרונום מוסמך המאושר ע"י הרבנות הראשית
לישראל לתת אישורי ערלה )תעודות מגופים אחרים אינן קבילות(.
ב .בתעודת משלוח חתומה.
אין לקלוט זיתים ללא תעודת מגדל! על התעודה להיות חתומה בידי משגיח-שטח המפקח על המסיק.
תרומות ומעשרות
ניתן לקבל תוצרת חקלאית ללא צורך בהפרשת תרו"מ חוזרת ,בתנאי שהיא מלווה:
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א .באישור רשמי מאת הרב המשגיח.
ב .בתעודת משלוח חתומה.
הפרשת תרומות ומעשרות
מפעלים הנדרשים להפריש תרומות ומעשרות בעצמם – ינהגו בדרך הבאה:
.1

המשגיח יקבל מינוי בכתב מאת מנהל המפעל להפרשת תרו"מ.

.2

נוסח המינוי – כדלהלן:
אני  /אנו _________________
בעלי המפעל _______________

ממנה  /ממנים בזה את נציגי הרבנות המקומית:
רשימת משגיחים :
ו  /או כל נציג אחר מטעמה ,כל אחד מהם בנפרד ,כשליח להפריש תרומות ומעשרות מכל הפירות
המפעל  /העסק  /בית האריזה החייבים בהפרשת תרומות ומעשרות.
כן אני מצהיר בזה שמקובל עלי שהמשגיח יפריש כל כמות הנראית לו ,ואפילו יותר מהכמות
הנצרכת מעיקר הדין על פי ההלכה.
מקובל עלי שהמשגיח יכול לקחת גם מהפירות היפים ,כפי מה שנראה לו לנכון.
כמו כן אני מצהיר בזה כי בדעתי להחזיק החזקה מלאה ושלא יהיה הפקר כל הפירות ו  /או הפחת
הנופלים באיזה מקום שיהיה כל זמן שהפחת ו  /או הפירות יהיו עדיין ראויים לאכילה.
על החתום:

תאריך______________ :

)בעלי המפעל או המנהלים ,בחברה בע"מ(
.3

אם בעל המפעל נכרי – יש לבצע את ההפרשה בשטח לפני כניסת הסחורה לבעלות בעל המפעל ,או
לחילופין להוסיף לחוזה בינו לבין המגדל את הסעיפים הבאים:
א .על מנת לאפשר את קליטת גידולי השדה במפעל ,ומכיון שידוע לנו שהמפעל אינו רשאי לקלוט
גידולי שדה לא מעושרים ,הרינו ממנים את המשגיח ________________ לעשר את סחורתינו.
ב .אנו מודעים לכך כי הסחורה ששיווקנו לא תעבור לבעלות המפעל עד להפרשת תרו"מ ,וזאת על
מנת לאפשר למפעל לקלוט את תוצרתנו.
ידוע לנו כי בכל שלב עד להפרשת התרו"מ רשאי המפעל להחזיר אלינו את תוצרתנו ואנו נשיב
למפעל את התמורה המלאה.

.4

יש לדאוג לכך שתהיה רשימה מסודרת של מגדלים המשווקים בדרך כלל ,ובה מפורט גם מיקום
הבעלים.

.5

במפעל הקולט תוצרת ממספר מגדלים ובמקומות גידול שיש בהם חשש תערובת חיוב ופטור ,יש
להקפיד להניח בפני עצמה תוצרת של כל מגדל מכל אזור גידול ,ולהפריש מכל גידול ומכל אזור בפני
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עצמו.
המשגיח יהיה נוכח לכל אורך קליטת הסחורה.
.6

במידה ונגרמה תערובת מתוצרת מעושרת ומתוצרת שאינה מעושרת – יש לפעול בדרך הבאה:
לחפש טבל ודאי ולהפריש ממנו תרומה על הטבל שבתערובת .מתוך הטבל שבתערובת יש

א.

להפריש את המעשרות ע"י קריאת שם.
כשאין טבל ודאי יש לקחת מהתערובת כמות של תרומה כנגד כל התערובת ,ולקרוא בשם

ב.

למעשרות המצויים בטבל שבתערובת )תרו"מ במ"צ עמ' .(74
.7

יש לטמא את הטבל קודם ההפרשה.

.8

תרומה גדולה יש להפריש מן המוקף.

.9

כשאין אפשרות להפריש מהמוקף ,בדיעבד מועילה הפרשה שלא מהמוקף.

*

תרומה גדולה תופרש רק מהמוקף.

 .10מעשר ראשון – יש להפריש ולקבוע מקום ,מומלץ להיות מנוי בקרן המעשרות של אחד המכונים.
בדיעבד או בספקות אין חובה לתת מעשר ראשון.

*

נתינת מעשר ראשון ללוי.

 .11מעשר עני – יש לתת לעניים .הסכום יהיה מכובד ויועבר לגופים ציבוריים העוסקים בצדקה לעניים,
ע"פ בחירת בעל המפעל.
 .12מעשר שני – יש לחלל על מטבע .מומלץ להיות מנוי באחד המכונים העוסקים בחלול מעשר שני
ולחלל על מטבע השמורה שם.
 .13יש להפריש רק מסחורה שנגמרה מלאכתה .פעולות בישול ,הבחלה ,כבישה וכדו' אינן מעכבות,
ואפשר להפריש לפניהן.
 .14במקום שיש חשש שהפועלים יקחו מהתוצרת המעובדת – יש להפריש בנוסח ההפרשה מראש ,בדרך
הבאה:
א.

יש להכין בצד כמות מספקת לתרומה גדולה ותרומת מעשר ליום אחד.

ב.

כמות זו תונח לאחר ההפרשה במקום שמור .מח' תעשיה וחרושת ממליצה על מכונת גריסה.

ג.

ניתן לסמוך על סידור זה אך ורק במקום שבו כל התוצרת המוכנה לעיבוד נמצאת כבר
בבעלות המפעל.

ד.

יש לומר בכל בוקר את נוסח ההפרשה הבא:
הפרשה זו תתקן את כל התוצרת החקלאית הנמצאת בפועל שמישהו מהעובדים יקח היום
לאכילה.
העודף על מאית ממה שיקחו העובדים במשך היום – הנמצא בפירות אלו ,בצד העליון
שלהם – הרי הוא תרומה גדולה.
המאית שיש כאן ,ועוד תשע מאיות בצד העליון של כל פרי ופרי שיקחו העובדים – הרי היא
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מעשר ראשון.
אותה מאית שהזכרתי – הרי היא תרומת מעשר.
עוד תשע מאיות מצד התחתון של כל פרי ופרי שיקחו העובדים – הרי היא מעשר שני או
מעשר עני.
המעשר השני שיש כאן ,וכן פירות הרבעי שיש כאן – הרי הם מחוללים ,כל סוג חיוב על
פרוטה ורבע בנפרד ,במטבע המיועדת לכך בשבילי )במידה ויש מנוי לאחד המכונים
העוסקים בחילול מעשר ,יש להזכיר את שמו(.
 .15מחלקת תעשייה וחרושת ממליצה כנוסח כללי על הנוסח הבא:
הקדמה:
הפרשה זו תחול בכל פעם ,בשעת גמר הכנת התוצרת לשיווק ,ותתקן את כל מה שחייב בתרו"מ
ויהיה בתוך המיכל הנ"ל.
ההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו עפ"י הסדר הנהוג.
תרומה גדולה:
יחידת הטבל העליונה ביותר במיכל הפסולת )או מיכל הסוג ג' וכדו'( תהיה תרומה גדולה.
מעשר ראשון:
כמות השווה ל  1/99 -ממה שברצוני לתקן בכל פעם ,שתהיה אז בתחתית הטבל שבמיכל הפסולת
הנ"ל ,ועוד תשעה חלקים כמותה ,שיהיו אז בצד העליון של כל פרי ופרי שברצוני לתקן אז – יהיו
מעשר ראשון.
תרומת מעשר:
אותה כמות של  1/99שהזכרתי ,תהיה תרומת מעשר.
מעשר שני/עני:
מעשר שני או מעשר עני יהיו בצד התחתון של כל פרי ופרי שברצוני לתקן אז.
חילול מעשר שני ונטע רבעי:
המעשר השני ,וכן נטע הרביעי שיש כאן – יהיו מחוללים ,כל סוג חיוב בנפרד ,על פרוטה ורבע
במטבע המיועדת לכך בשבילי )במידה ויש מנוי לאחד המכונים העוסקים בחילול מעשר ,יש להזכיר
את שמו(.
 .16ניתן לסמוך על סידור זה אך ורק במקום שבו כל התוצרת המוכנה לעיבוד כבר נמצאת בבעלות
המפעל .במקום בו יש מס' רכישות של חמרי גלם במשך היום – נדרשת הפרשה בכל פעם שמגיעה
תוצרת.
 .17המלצת מחלקת תעשייה וחרושת היא להפריש מיד עם קליטת הסחורה.
 .18מפעל שרוצה להפריש מראש על ה"בררה" שתתגלה בשעת העבודה ,יפנה למחלקת מצוות התלויות
בארץ ברבנות הראשית ,לאישור הנוסח.
 .19מפעל המעוניין לגבש נוסח המתאים במיוחד לענינו ,יפנה למח' מצוות התלויות בארץ ,לאישור
הנוסח.
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 .20על המשגיח להבין היטב את הנוסח .משגיח הממנה לעצמו מחליף יוודא שהמחליף יודע ומבין את
הנוסח .לשם כך עליו לקבל אישור אישי מהרב הממונה על כשרות במקום.
 .21יש לתלות את נוסח ההפרשה במספר מקומות בולטים במפעל.
 .22מפעל המייצא חייב להפריש תרומות ומעשרות גם מסחורה המיועדת לייצוא.
 .23יש להקפיד על כך שהתוצרת לא תהיה בתנועה בשעת אמירת נוסח ההפרשה.
 .24יש לדאוג למכונת גריסה שתמוקם במפעל או לחילופין להכין בור עמוק ומבודד להנחת התרומות
הטמאות.
שביעית
.1

מוצרים שגודלו על פי היתר מכירה יקלטו אך ורק בצירוף אישור על מכירת הקרקע.

.2

יש לציין ע"ג תוית המוצר שהתוצרת היא "על פי היתר מכירה".

.3

בתוצרת גויים מהשנה השביעית יש לוודא שאמנם הקרקע שייכת לגויים ,ויש לציין ע"ג המותג
"יבול נכרים".

.4

תוצרת מאוצר בית דין צריכה להמכר על פי ב"ד ,ויש לפרסם שיש בה קדושת שביעית באמצעות
הכיתוב "אוצר בית דין".

מוצרים
 .1הזמנת חומרי גלם תיעשה בתיאום מראש עם משגיח הכשרות.
.2

כל המרכיבים יהיו בהשגחת רבנות המוסמכת לתת כשרות .כל משגיח ימלא טופס המציין את כל
מרכיבי המוצר ,מקורם וכשרותם .את הטופס הנ"ל ניתן לקבל במח' תעשייה וחרושת )נספח 2
מצו"ב(.

*
.3

כל המוצרים – רק על פי רשימה מיוחדת של הרבנות המקומית.

על המשגיח לנהל יומן בו ירשם אלו מוצרים נכנסים למפעל ,ולערוך תיק כשרות לכל מוצר עם
תעודות הכשרות.

.4

המשגיח יקבל מהמפעל אישור מראש לעבור – בכל זמן שימצא לנכון – על רשימת המלאי של
המחסן ,ועל רשומות המחשבים המדווחים על קליטת הסחורה.

.5

במוצרי יבוא ,על המשגיח לקבל מהספק את תצלום אישור מחלקת היבוא של הרבנות הראשית
לישראל ולא להסתפק בכיתוב של הקופסא .כל זאת ,לפני רכישת המוצר.
קוד היבואן המצויין בתעודת הכשרות נמצא בד"כ בתחתית או במכסה הקופסא .לפרטים יש לפנות
למחלקת הייבוא של הרה"ר לישראל.
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ירקות עליים
 .1חסה תתקבל רק מפיקוח רבני המאושר ע"י הרבנות הראשית.
.2

בנושא כרוב יש לפנות למחלקת תעשייה וחרושת ,על מנת שתאשר לאחר בדיקה את מכונות
השטיפה ,וכן ע"מ שתפנה את המפעל למגדל המאושר ומפוקח ע"י הרבנות הראשית ,באופן הבא:
א.

השטחים שמהם ילקח הכרוב יפוקחו במשך כל הגידול על ידי אגרונום המאושר בידי הרבנות.

ב.

מפקח מיוחד יגיע בסיום הגידול לשטח ,ויאשר את הכרוב.

ג.

המפקח יאשר עד  10%נגיעות בשטח ,לאחר בדיקה מדגמית.

ד.

הקטיף ואספקת הסחורה תעשה באותו יום בו אישר המפקח את הסחורה.

ה.

כל הסחורה תשווק רק לאחר הסרת  4השכבות העליונות והליבה ,קציצה ושטיפה יסודית
)באחריות המשגיח( .השטיפה תעשה ע"י הזרמת מים וחומר דטרגנט בלחץ בג'קוזי ודיזות .יש
לסנן את המים הממוחזרים בצפיפות של  300מיקרון.

ו.

לאחר תום השטיפה תבוצע בדיקה מדגמית שתתפרס על פני כל משך היום בגודל של כאחוז
מכמות היצור .רק לאחר קבלת תוצאת הבדיקה יאושר הכרוב לשיווק.
סעיפים א-ד יבוצעו בתיאום עם מחלקת תעשייה וחרושת ברבנות הראשית.

.3

בכמויות מזעריות ניתן להכשיר על ידי הפרדה בין עלה לעלה ,הסרת  4השכבות העליונות והליבה,
קציצתם ,השרייתם בסבון ושטיפתם בזרם חזק במיוחד.

.4

את שאר הירקות העליים ניתן לקלוט אך ורק כשגודלו בפיקוח רבני המאושר ע"י הרבנות הראשית,
והם נקיים מחרקים או מיובשים )נספח א' מצו"ב(.

.5

בירקות ופירות אחרים שיש בהם תילוע ספציפי כגון :זיתים ) זבוב הזית( ,תירס ,חומוס ואפונה,
יש לבצע בדיקה מדגמית .הנחיות מדויקות יש לקבל במחלקת תעשייה וחרושת ברבנות הראשית
לישראל.

.6

לגבי מוצרים נוספים שמתעוררים בהם ספקות יש לפנות למחלקת תעשיה וחרושת ,לקבלת
הוראות ניקוי.

בישול
בכל משך הבישול צריך להיות במפעל משגיח או נאמן כשרות.
.1

הכנסת התבניות לתנור והדלקת האש תעשה בכל יום על ידי המשגיח או ע"י נאמן כשרות.

.2

גם תנור שנשאר דלוק כל הזמן ,אלא שהטמפרטורה בו משתנה ,צריך להיות מודלק בתחילת היום
בידי המשגיח .הכנסת התבניות תעשה רק על ידי נאמן כשרות.

.3

תנור שכבה במהלך שעות העבודה לא יובער מחדש ,אלא על ידי נאמן כשרות.

.4

במפעלים בהם מופעלת מערכת הבישול באמצעות קיטור ,יפעיל יהודי את מערכת הקיטור .הכנסת
התבניות תתבצע על ידי נאמן כשרות.
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.5

במפעלים בהם הבישול מתבצע באמצעות סרט נע ,נאמן כשרות ידליק את התנור ויפעיל את הסרט
)בא"ח פרשת חוקת(.

.6

*

במקומות שהבישול מתבצע באמצעות סרט נע .יהודי יפעיל את הסרט ויניח את המוצר על
הסרט.

שבתות ומועדים
 .1שערי המפעל יהיו סגורים החל משעה קודם לשבת ועד לחצי שעה לאחר צאת השבת ,כפי מה
שמפרסמת הרבנות המקומית.
.2

מומלץ שכל השנה לא יאכלו חמץ באולם הייצור של המפעל.

.3

מומלץ שכל המוצרים המשמשים כחומרי גלם במפעל יהיו כשרים לפסח כל השנה.

.4

מפעל המבקש להתחיל יצור כשר לפסח יפנה לרבנות כחודש לפני התאריך המיועד ,ויציג בפניה
תוכנית יצור ע"מ להערך כראוי.

.5

לקראת ייצור כשר לפסח יש לבדוק את כשרות חומרי הגלם ולוודא שהם כשרים לפסח.

.6

מרגע תחילת יצור שימורים לחג הפסח ,על המשגיח להקפיד הקפדה יתרה לבל יכנס חמץ כלשהו
לשטח היצור.

.7

באחריות המשגיח לוודא ביצוע מכירת חמץ ע"י הרבנות המקומית  /האזורית המוסמכת.

.8

מותג הכשרות לפסח יהיה מודפס על גבי האריזות המקוריות ,ולא על מדבקה שעל גבי האריזה
המקורית .אין לבצע החתמה חיצונית או הדבקה של מדבקות.

.9

במוצר המכיל קטניות יש לציין ע"ג האריזה באופן בולט "לאוכלי קטניות".

 .10בדיקות מעבדה ישמשו כבדיקה נוספת בלבד ולא יחשבו כאינדיקציה לכשרות לפסח ולכשרות
בכלל.
המשגיח
.1

המשגיח יכין דו"ח יומי על פעילותו ,ובשעה שיתבקש ימסור אותו לרב המפקח מטעם הרבנות
המקומית.

.2

נוסח הדו"ח ייקבע לכל מפעל בפני עצמו ע"י המפקח מטעם הרבנות המקומית .הנוסח המופיע כאן
הוא כללי:

תאריך

סוג

בדיקת

הכמות

שעת

בדיקת

הדלקת

שם

התוצרת

ערלה

המופרשת

ההפרשה

תולעים

אש

המשגיח

מותגים
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.1
א.

הדפסת התוויות או אריזות המוצר עם חותם הכשרות ,אך ורק לאחר שהמפעל ובית הדפוס
יחתמו על
התחייבות שלא להדפיס ללא אישור הרבנות.

ב.

אישור הרבנות יכלול :כמות ,תאריך וחתימה.

ג.

לפני כל הדפסה יתקבל אישור בכתב מהרבנות.

ד.

בסיום ההדפסה יועברו התוויות ישירות למשגיח.

 .2חותמת הכשרות תוטבע באריזה הפנימית.
 .3התוויות יינעלו בארון ,המפתח ימצא אצל המשגיח.
 .4לא יוצאו או יוכנסו תוויות ללא ידיעת המשגיח.
 .5כאשר יש מערכות נפרדות לפרווה ולחלבי ,המשגיח יוציא תוויות רק לפי הצורך ,ובסוף הכנת כל
סוג ילקחו חזרה.
 .6במידה והמפעל מתכנן שינוי בצורת האריזה או בגרפיקה יש לקבל על כך את אישור הרבנות
המקומית.
 .7סימון הכשרות של הרבנות יהיה בולט בחזית המוצר .סימון גופי כשרות נוספים לא יבלטו ויודגשו
יותר מהכשרות המקומית.
 .8בציון הכשרות יש להדגיש לפי סוג המוצר "כשר חלבי/בשרי/פרווה" בהשגחת הרבנות המקומית
)שם הרבנות המקומית/שם הרב נותן הכשרות(.
 .9במוצרים המכילים אבקת חלב עכו"ם יכתב על האריזה בחזית :כשר חלבי בהשגחת הרבנות...
לאוכלי "אבקת חלב נוכרי ,וברכיבים :אבקת חלב נוכרי.
 .10על אריזת מוצר המכיל חלבוני חלב שכאלו ייכתב הרכיבים :חלבוני חלב נכרי ,ועל האריזה ייכתב
בחזית "כשר חלבי לאוכלי אבקת רכיבי חלב נוכרי".
 .11במוצרים שישנה אפשרות לטעות בסוג ברכתם מומלץ לציין את הברכה הנדרשת למוצרים הנ"ל.
 .12במידה ומסיבה כלשהי יפסיק המפעל לייצר ,יושמדו תוויות הכשרות .הנחיה זו תופיע גם בחוזה
ההתקשרות עם המפעל.

אל תאמר זו רק כשרות רגילה – אמירה כזו יש בה ריח מעילה.
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נספח 2
רבנות ___________
מפעל ___________
תאריך הגשת הבקשה _________

הנדון:בקשת אישור כשרות
לפסח
לכל השנה
למוצר ____________ שבכוונתנו לייצר מתאריך __________ עד לתאריך ___________
רשימת הרכיבים במוצר
שם החומר
.1

שם המפעל המייצר

שם נותן ההכשר

הערות הרב והכימאי

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

חתימת הרב __________________

חתימת הכימאי _____________________
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קבלת חו"ג

מוצר מוגמר
תרשים מערכת הקיטור:

אנו מצהירים בזאת כי פרט לרכיבים הנ"ל לא מעורב בתהליך היצור שום חומר אחר ולא יעשה שינוי
בחומרי הגלם ללא אישורכם.
כמו כן התהליכים הנזכרים לעיל מדוייקים ואין בתהליך היצור למוצר הנ"ל תהליכים נוספים.
חתימת טכנולוג המזון __________
הריני מאשר את הנ"ל ,חתימת מנהל המפעל __________

הגדרת כשרות:
כשל"פ כל השנה
בשרי

חלבי

כשל"פ לאוכלי קטניות כל השנה
פרווה

חלב עכו"ם

כשל"פ לאוכלי קטניות

אבקת חלב עכו"ם

מכיל רכיבי חמץ

ג'לטין

חרקים.

הערות:
___________________________________________________________________
הוראות לגבי התויות
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
חתימת הרב _____________
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