כ"ז חשון תשע"ז
28/11/16

בס"ד
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
מפקחי ומשגיחי הרבנות המקומית
וכלל הציבור די בכל אתר ואתר
השלום והברכה,

הנדון :הבהרה בנוגע להגדרת רמת הכשרות המצוינת ע"ג תויות הבשר המיובא בהשגחת הרה"ר
ברצוננו להביא לידיעת כבודכם שעל פי החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום א' אייר תשע"ו,(9.5.2016) ,
ומיום ט"ז אלול תשע"ו ) ,(19.9.16כשרות הבשר המיובא מחו"ל תוצג על גבי תוויות מוצרי הבשר על פי ארבע רמות
כלהלן:
" חלק" )לרבות "גלאט"" ,בד"ץ"" ,מהדרין" וכל סימון אחר שעניינו כשרות מהודרת( :סימון כשרות המעיד על מערך
שחיטה מהודר מטעם הרבנות הראשית לישראל )בין בתוספת בד"ץ ובין בלעדיה( אשר מלבד העובדה שהריאה
נמצאה בגדר "חלק" ,ללא שאלות וללא ריעותא ,הרי שכל צוות מונה כ 19-חברי צוות ומלבד ראש הצוות פועלים
במסגרתו גם  2בודקי חוץ ,בודק פנים אחד 5 ,שוחטים שחלקם גם בודקי סכינים ,ומספר משגיחים מוגבר לרבות
משגיח וושטות ,משגיח כרסים ועוד; כמות השחיטה היומית לא תעבור  300ראש; מהירות קו הייצור לא תעבור 70
ראש לשעה; משך עבודה לא יעלה על  6שעות ברוטו .מצ"ב תווית הכשרות לדוגמא של השחיטה המהודרת
המאופיינת ברקע אדום ועליה מצוין "חלק".
"חלק ריאה"  :סימון כשרות המעיד על מערך שחיטה מטעם הרבנות הראשית לישראל בכשרות רגילה ,המתייחד
בכך שהריאה נמצאה בגדר "חלק" ללא שאלות וללא ריעותא ,אך קו הייצור החל משלב השחיטה ועד לאריזה נעשה
במסלול כשרות רגילה כמקובל ללא הידורים מיוחדים ,אלא על פי נהלי הכשרות של מועצת הרבנות הראשית
לישראל בהתייחס לרמת כשרות רגילה ,ובכלל זה ,בדיקת כרסים וושטות במקומות הנצרכים .מצ"ב תווית הכשרות
לדוגמא ברקע סגול ועליה מצויין "חלק ריאה" .
"כשר מוכשר"  :סימון כשרות המעיד על תוצרת בשר אשר נשחט והוכשר כדין ע"י מערך שחיטת שו"ב מטעם
הרבנות הראשית לישראל בכשרות רגילה ולא "חלק" ,אשר לאחר בדיקת הריאה נמצא שהיא כשרה על פי דין .מצ"ב
תווית הכשרות לדוגמא ברקע ירוק ועליה מצויין "כשר מוכשר" .
"לא מוכשר"  :סימון כשרות המעיד על תוצרת בשר אשר נשחט כדין ע"י מערך שחיטת שו"ב מטעם הרבנות
הראשית לישראל ומוגדר בכשרות רגילה ,אשר מסיבות שונות לא עבר הכשרה בשרייה מליחה והדחה בחו"ל  .מצ"ב
תווית הכשרות לדוגמא ברקע לבן וכיתוב שחור "לא מוכשר" .
למותר לציין כי בדיקת הסכין בכל אחת מדרגות הכשרות המצוינות לעיל נעשית כדת וכדין .להווי ידוע ,כי הגדרת
מוצר ככשר ברמה מהודרת אינה מותנית אך ורק בעובדה שהריאה נמצאה בגדר "חלק" אלא תלויה גם בשיטת
הפעלת מכלול מערך ההשגחה באופן מהודר ,כגון :תגבור צוות השחיטה וההשגחה ,האטת קצב השחיטה והבדיקה,
הגדלת היקף פעילות ההשגחה ,אבטחת סימון המוצר וכד' ועל כן מועצת הרבנות הראשית לישראל ראתה לנכון
להבדיל בין רמות הכשרות ,על מנת שכל צרכן כשרות יוכל לצרוך בשר בהתאם לרמת הכשרות המבוקשת על ידו.
הננו להבהיר בזאת כי יצרנים ובתי אוכל ברמת כשרות מהדרין/חלק/גלאט יוכלו להשתמש אך ורק בתוצרת מסוג
"חלק" בלבד ובכלל זה גם תוצרת "חלק" שיוצרה לפני כניסת ההנחיה לתוקף .בדבר פרטים ובירורים ניתן לפנות
למחלקת שח"ל לפי הכתובת הבאה chaim@rab.gov.il :או . basar1@rab.gov.il

העתק :הרה"ג דוד לאו שליט"א – הרב הראשי לישראל  ,הרה"ג יצחק יוסף שליט"א – הראש"ל והרב הראשי לישראל  ,הרב משה דגן
שליט"א – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,מר הראל גולדברג ,עו"ד – היועמ" ש לרה"ר לישראל ,הרבנים חברי מועצת הרה"ר לישראל שליט"א ,הרב
חיים לסרי שליט"א – מנהל מחלקת שח"ל ברה"ר לישראל ,רבני ומפקחי הרה"ר לישראל.

תווית מלב ית שע"ג השקית המכילה מספר תחים וכן ע"ג הקרטון

בס"ד

בס"ד

תעודת הכשר
Certificado De Kosher

תעודת הכשר
Certificado De Kosher

הבשר שבאריזה זו שחט ,בדק,
מלח והודח כדת וכדין ע"י
שובי"ם ומשגיחים יראי שמים.

הבשר שבאריזה זו שחט ,בדק,
מלח והודח כדת וכדין ע"י
שובי"ם ומשגיחים יראי שמים.

באישור אגף הכשרות שע"י
הרב ות הראשית לישראל
תוקף הכשרות אך ורק באריזה
סגורה בפלומבה.

באישור אגף הכשרות שע"י
הרב ות הראשית לישראל
תוקף הכשרות אך ורק באריזה
סגורה בפלומבה.

כשר לפסח

כשר לפסח
בס"ד

בס"ד

תעודת הכשר
Certificado De Kosher

תעודת הכשר
Certificado De Kosher

הבשר שבאריזה זו שחט ,בדק,
כדת וכדין ע"י שובי"ם
ומשגיחים יראי שמים.

הבשר שבאריזה זו שחט ,בדק,
מלח והודח כדת וכדין ע"י
שובי"ם ומשגיחים יראי שמים.

באישור אגף הכשרות שע"י
הרב ות הראשית לישראל
תוקף הכשרות אך ורק באריזה
סגורה בפלומבה.

באישור אגף הכשרות שע"י
הרב ות הראשית לישראל
תוקף הכשרות אך ורק באריזה
סגורה בפלומבה.

כשר לפסח

כשר לפסח

תווית כשרות מרובעת שע"ג כל תח
)מופיעה כחלק מתוית היבואן/יצרן(

בס"ד

בס"ד

כשר חלק

כשר מוכשר

כשר לפסח

כשר לפסח

תעודת הכשר

שחט כדין ע"י צוות שובי"ם מומחים
והוכשר בשרייה מליחה והדחה ע"י צוות
משגיחים יר"ש באישור הרב ות הראשית
לישראל.

לא מוכשר
כשר לפסח

אופן הכשרת הבשר:
.2
.3
.4
.5

שחט כדין ע"י צוות שובי"ם מומחים
והוכשר בשרייה מליחה והדחה ע"י צוות
משגיחים יר"ש באישור הרב ות הראשית
לישראל.

בס"ד

בס"ד

.1

תעודת הכשר

יש להפשיר את הבשר לחלוטין ,ולהכשירו
תוך  72שעות.
יש ל קות את הבשר משאריות דם.
יש להשרות את הבשר במים במשך  30דקות.
יש למלוח את הבשר במלח בישול מכל צדדיו
ולהשהות למשך  60דקות בכלי מחורר.
יש להדיח את הבשר תחת מים זורמים
ולטבול אותו בשלושה כלים.

ריאה חלק
שחט ו בדק בקו ייצור בכשרות רגילה
כשר לפסח

תעודת הכשר

שחט כדין ע"י צוות שובי"ם מומחים
והוכשר בשרייה מליחה והדחה ע"י צוות
משגיחים יר"ש באישור הרב ות הראשית
לישראל.

