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לכבוד
רבני הערים שליט"א
מנהלי מח' הכשרות שליט"א
הנהלת בתי מטבחים ,מפעלי עיבוד בשר!

שלום רב,

הנדון :ישום נוהל קליטת בשר טרי מבתי מטבחיים
בהמשך לפנייתנו )מיום יא' אב וכן ו' אלול תש"ע( הננו להזכיר כי ע"פ החלטת "ועדת הכשרות" שע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל:
"כל בתי המטבחיים חייבים לשווק אך ורק בשר מנוקר ומוכשר כולל חלקי פנים" .כמו כן ,נדרשים בעלי עסקים )מפעלי עיבוד בשר,
אטליזים ,וכדו'(" .לקלוט את הבשר מבתי המטבחיים אך ורק כשהוא מנוקר ומוכשר"
הואיל ושיווק חלקי הפנים מבתי המטבחיים כשהם מנוקרים ומוכשרים מצריכה היערכות מיוחדת ,ניתנה הארכה מוגבלת להמשיך
ולשווק חלקי פנים לא מנוקרים ולא מוכשרים בלבד וזאת בתנאי שמנהל מחלקת הכשרות ברבנות המקומית הקולטת יוציא אישור בכתב
לרב בית המטבחיים המאשר שחלקי הפנים יטופלו וישווקו לאחר ניקור והכשרה.
Dמנתונים שהתקבלו עד כה מהרבנים נותני ההכשר עולה כי בתי המטבחיים הבאים פועלים כנדרש והבשר המשווק על ידם הינו
לאחר ניקור והכשרה:
בית מטבחיים – באר שבע

בית מטבחיים – דיר אל אסד

בית מטבחיים – "אדום אדום" בית שאן

בית מטבחיים  -טירה

בית מטבחיים  -חיפה
 Dכמו"כ נמסר כי המפעלים הבאים הפועלים ע"פ תקן וע"פ נוהלי מפעלי עיבוד בשר משווקים חלקי פנים מנוקרים ומוכשרים:
עמי מאמי – רבנות אשדוד

מעדני הטלה והעגל – רבנות קריית מלאכי

שווק לי – רבנות אשדוד

ציון שמקה – רבנות מרום הגליל

•

חיים לגזיאל – אור יהודה

יש להעדיף קליטת תוצרת ממקומות אשר פועלים על פי הנוהל ובכך להימנע מתקלות.

 Bהערה :הנתונים הנ"ל נכונים ליום פרסומם .בכל מקרה  ,יש לוודא קליטת תוצרת מבית מטבחיים בעל תעודת הכשר בתוקף בלבד,
שהבשר מנוקר ,מוכשר ומסומן כדין ,שהוא מלווה בתעודת משלוח חתומה ע"י הגורם המכשיר ,אישור כשרות מצורף המכיל
את פרטי השחיטה )תאריך ,יעד ,שם הגורם המכשיר ,מס' בהמה ,רמת הכשרות ,חתימת משגיח וכד'( .בית מטבחיים המוציא
בשר למקומות ללא הכשר ,מחוייב להסיר כל סימון כשרותי לרבות פלומבות ,קילוף חותמת הכשרות המוטבעת על גבי הבשר
וכד' בהתאם לנוהל בתי מטבחיים .לפרטים ובירורים ניתן לפנות לרב חגי בר גיורא והרב אברהם בוחבוט שליט"א.
בהזדמנות זו אנו מבקשים לאחל לכת"ר שנה טובה ולהודות על שיתוף הפעולה לביצור ולחיזוק חומות הכשרות ברחבי הארץ .

העתק :הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מר עודד וינר  -מנכ "ל הרה"ר לישראל  ,מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועמ"ש לרה "ר ,הרב חגי
בר גיורא שליט "א ,מנהל מחלקת בתי מטבחיים ,תעשיה וקייטרינג ,הרב אברהם בוחבוט שליט "א  -מרכז מחלקת מפעלי בשר
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