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בס"ד
לכבוד
רבני הערים
מנהלי מחלקות הכשרות
רבני ומנהלי בתי המטבחיים
משגיחי כשרות במפעלי עיבוד בשר
השלום והברכה!

סיכום ישיבה נהלי קליטת בשר טרי – אחורי – חלקי פנים מנוקרים ומוכשרים מבתי מטבחיים
בהמשך להחלטת וועדת הכשרות שע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל בנדון ,התקיימה ישיבה בתאריך י"ג
בטבת תשע"א ) (20/12/10עם הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,מנכ"ל הרה"ר הי"ו ,רבני ועדת הניקור,
הרבנים נותני הכשרות ,רבני ומנהלי בתי המטבחיים וגורמים נוספים ע"מ לשמוע ולהתעדכן ביישום הנ"ל.
לאחר דיון ושמיעת כל הצדדים וכל הגורמים הנוגעים בדבר הוחלט כדלהלן:
בשר טרי
 .1בשר טרי קדמי ואחורי המשווק מבתי המטבחיים למקומות מושגחים חייב להיות מנוקר ומוכשר!
 .2הבשר שנבדק ונפסק כ"טרף" חובה להחתימו ולסמנו "טרף" עם חותמת בצבע ירוק.
 .3בשר טרי קדמי ואחורי שאינו מנוקר ומוכשר או מנוקר ואינו מוכשר בבתי המטבחיים ,חייב להיות
מוחתם בחותמת "טרף" בצבע ירוק.
חלקי פנים
 .1החל מר"ח ניסן תשע"א ) (05/04/11כל החלקי פנים ישווקו כשהם מנוקרים ומוכשרים בבתי
המטבחיים ,במידה ולא נוקרו והוכשרו מכל סיבה שהיא ,יוחתמו כ"טרף" בצבע ירוק.
 .2תעודות הכשרות המחודשות יינתנו לבתי מטבחיים ,מפעלי עיבוד בשר ,אטליזים וכדו' בהתאם ליישום
ההנחיות הנ"ל.
אבקשכם להביא זאת לידיעת הנהלת בית המטבחיים ולבעלי העסקים השונים שעליהם להיערך ולהקפיד
בהתאם להנחיות הנ"ל וזאת ע"מ להימנע מנזקים עתידיים.
בברכה,

בברכה,

הרב חגי פנחס בר גיורא
מנהל מחלקת בתי מטבחיים ,תעשיה וקייטרינג

הרב אברהם בוחבוט
מרכז מפעלי עיבוד בשר ואטליזים

העתקים:
הרה"ג יונה מצגר שליט"א -הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה"ר
הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א -הראשל"צ והרב הראשי לישראל
הרבנים שליט"א,חברי ועדת הכשרות ומועצת הרה"ר לישראל
הרב יעקב סבג שליט"א  -ראש אגף הכשרות הארצי
הרבנים שליט"א,חברי ועדת הניקור
מר עודד וינר -מנכ"ל הרה"ר לישראל
היועץ המשפטי ברה"ר
רבני ומנהלי המחלקות באגף הכשרות הארצי
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