
אגף הכשרות
משולחנו של

על פי נהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל, יש לפתוח את לבבות העוף לשניים, לנקות את קרישי הדם מארבעת 
חדרי לבבות העוף ולמולחם קצת קודם הצלייה. יש לחתוך את לב העוף לשניים, לפתוח את 4 חדרי הלב, ולהוציא משם את 
קרישי הדם באמצעות פעולת "סחיטה" בעזרת אצבעות היד או בעזרת סכין.    ובכל אופן, יש לבחון טרם הצלייה, שלבבות 

העוף נקיים מקרישי דם.

ניקוי לבבות עוף טרם צלייתם

גליון מספר 13 | מרחשוון תשע"ט בתפילה לגשמי ברכה

מראה שיפודי לבבות עוף, לאחר ניקוי כראוי של לבבות העוף וטרם הצלייה

קרישי דם ב-4 חדרי הלב, יש להסירם לפני הצלייה4 חדרי הלב מבט מלמעלה
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על פי נהלי הכשרות, יש לסמן מוצרי בשר אשר הוצאו מאריזתם המקורית במהלך הפעילות בבית האוכל, ואשר יש עדיין 

צורך לאחסנם עד מועד השימוש, וזאת על מנת למנוע חשש של בשר שהתעלם מן העין.

מצורפות דוגמאות של יישום נוהל זה על ידי משגיחי כשרות ברחבי הארץ: אריזת מוצר הבשר באריזה חדשה וחתימת פתח 

האריזה באמצעות פלומבה או באמצעות מדבקה בתוספת חתימת המשגיח, באופן שכאשר יפתחו את האריזה – הפלומבה 

או המדבקה תיקרע. כאשר עושים שימוש במדבקה יש להשתמש בסוג מדבקה אשר נקרעת כאשר מנסים להסירה.

לפעילות הסימון חשוב להוסיף פעילות מעקב גלויה וסמויה אחרי כמויות מוצרי הבשר שנקלטים ושנצרכים בבית האוכל

בנוסף, מומלץ לעשות שימוש באמצעי סימון מקוריים, אשר לא ניתנים לחיקוי. ואכמ"ל.

שימוש במדבקות/תוויות 
עם פרטי המוצר וחתימת 

המשגיח. יש לעשות שימוש 
במדבקות אשר נקרעות 

כאשר מנסים להסירן.

שימוש במדבקה, החותמת את 
פתח האריזה, בצירוף חותמת 

משגיח על המדבקה

שימוש בפלומבה, החותמת את 
פתח האריזה, ואשר נושאת את 

שם הרבנות המשגיחה

סימון מוצרי בשר
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העדכון נכתב על ידי אגף הכשרות הארצי והופק באמצעות מחלקת דוברות פרסום והסברה - הרבנות הראשית לישראל

https://www.gov.il/he/Departments/policies/nohalmi5 :כמו כן, ניתן יהיה למצוא את העדכון בקישור

עדכון לקראת חנוכה תשע"ט שבת וחג

    

1מתוך  1עמוד   

 

 טתשע" ו' מרחשוון                                                              בסייעתא דשמיא, לק"י                                                              
15/10/18 

 טתשע001פא
  לכבוד   

הרב המקומי     

    מנהל מחלקת הכשרות 
 

שלום וברכה,     
 

 
 

 

 בסניפי רשתות השיווק מטגנות וסופגניות - טלקראת חנוכה תשע" עדכוןהנדון:  .1

 .טלקראת חנוכה תשע" -בימים אלו נשלחות לסניפי רשתות השיווק מטגנות וסופגניות 

 :לפרט את עיקרי הנהלים בנוגע לכך ברצוננו

 .מטגנות )משומשות( שמגיעות לסניףהמשגיח בסניף להכשיר את העל  .א

 כחוק )מטעם רבנות מקומית מוסמכת( לבצקי הסופגניות.מוסדרת שיש כשרות יש לוודא  .ב

 חלבי. מבצקשנעשו  סופגניותאין לאפשר קליטה של 

 בישול ישראל לכל הדעות. יהיה -כשרות מהדרין בעל המשגיח להדליק את המטגנת.  .ג

הכנה והן תהליך ה, הן בלהפריד בין סופגניות חלביות )עם ממרח/מילוי חלבי( ובין סופגניות פרווהיש  .ד

 .בהגשה/בעמדת המכירה

 .וכדו' יש לשלט במקום המכירה: "חלבי"/"אבקת חלב נוכרי"לגבי סופגניות עם מילוי/ממרח חלבי:  .ה

  יש לסמן "חלבי"/"אבקת חלב נוכרי" על גבי האריזה. - אם אורזים את הסופגניה

יכר ללקוחות שמדובר )כך שיהיה סימן ה על פני הסופגניהיש לדרוש שחלק מהמילוי/מהממרח הלבן יהיה ניכר         

 .במוצר חלבי(
 

 

 

 (וערבי חג)זמני סגירת המרכולים בימי שישי בנוגע להבהרה  -לקראת החורף הנדון:  .2

 לקראת החורף, הבא עלינו לטובה, יש להזכיר שהשבת נכנסת בשעה מוקדמת יותר.  

, כולל את בתי האוכל המושגחים (בית האוכלללא עובדים ב ,)דלתות נעולות לסגור לחלוטין ישעל פי נהלי הכשרות, 

צית השעה ולאפשר כניסת עובדים אליהם רק לאחר חלוף מח ,לפני כניסת השבת או החג לא יאוחר משעה מרכולים,

 ת השבת או החג. אמזמן יצי

אין לאפשר כניסה של לקוחות חדשים למרכול לפחות שעתיים לפני כניסת השבת , על מנת להצליח ביישום נוהל זה      

 ,חדשים לקוחות ה שלכניסשבו נמנעת  ,להגדיל את פרק הזמן לפני כניסת השבתיש , במרכולים גדוליםאו החג. 

 תכנון מבעוד מועד יתרום ליישום נכון של הנוהל. בהתאם לגודל ולאופי הפעילות שבכל מרכול ומרכול.
 

 .בנושאי הכשרות והשבת, כי היא מקור הברכה ברצוני לברך על שיתוף הפעולה לטובת כלל הציבור
 

  בתפילה לגשמי ברכה,            

     

 הרב אדיריה פנחס            
 מנהל מחלקת מסעדות ורשתות שיווק             

 העתקים:
 הראשון לציון, ונשיא מועצת הרה"ר לישראלשליט"א,  יצחק יוסףהרה"ג 

 לישראל הרב משה דגן שליט"א, מנכ"ל הרה"ר
 ראש אגף הכשרות הארצי הרב יעקב סבג שליט"א,

 הרב חגי בר גיורא שליט"א, מנהל מחלקת תעשייה וחרושת, קונדיטוריות ועוד
 , ומנהל תחום אכיפת הונאה בכשרותרפאל יוחאי הי"ו, סגן ראש אגף הכשרות הארצי

 רבני ומנהלי המחלקות באגף הכשרות הארצי
 הנהלות רשתות השיווק
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הערה: אין במסמך זה כדי להעדיף גורם אחד על זולתו, שכן הוא מהווה ריכוז של מידעים, כפי שהובאו לידיעתנו, ואשר יש בפרסומם תועלת לכלל מערך ההשגחה.


