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   3מתוך  1עמוד מרחשוון תשע"ח.  - 5"משולחנו של אגף הכשרות", גיליון 

זה כדי להעדיף גורם אחד על זולתו, שכן הוא מהווה ריכוז של מידעים, כפי שהובאו לידיעתנו, ואשר יש בפרסומם הערה: אין במסמך 

 תועלת לכלל מערך ההשגחה.

 

  

 

 חתשע" מרחשוון, 5 מספר גיליון 

 

 בתפילה לגשמי ברכה 

 
 

 

 סימון: "חלבי", על גבי אריזות של מאפים חלביים .1

 מרכול.מחלקת אפייה של י אריזות של מאפים שנמכרים במצ"ב פעילות יפה לסימון "חלבי" על גב

החלביים,  ריזות המאפיםואשר מודבקות על גבי א ,מדבקות "חלבי" אשר נמצאות בפיקוח של משגיח הכשרות .א

 .הממוקמים באגף החלבי של ויטרינת המאפים

)כגון שהאריזות נמצאות רק בצד של המוכרן, ויש חוצץ בין  ועל המדבקות ה על האריזותלאמ הערה: כאשר יש שליטה )

, עדיף להימנע , ניתן לעשות שימוש גם במדבקות "פרווה", אך כאשר קיים חשש לבלבול בין האריזותהחלבי ובין הפרווה(

 (. מוצרים חלביים באריזות עם ציון "פרווה" אריזה שלתקלה של מרכולים על מנת למנוע חשש למציון "פרווה" ב

גבי על  שרות מחתים באמצעותה: "חלבי"חותמת: "חלבי", אשר הופקדה בלעדית אצל משגיח הכשרות, ואשר משגיח הכ .ב

 המאפית. שנמצאות בחלק החלבי של ויטרינת  ,אריזות מאפים

 כך ניתן באופן יעיל ומבוקר לסמן "חלבי", ורצוי לעודד פעילות כזו.

 
 

 חותמת "חלבי"

בשליטת משגיח 

הכשרות, אשר 

באמצעותה 

 מחתימים 

את אריזות 

המאפים 

 החלביים
   

 

 

, מדבקות "חלבי"/"פרווה"

המודבקות על גבי אריזות 

רק כאשר יש  . יש ליישםהמאפים

קות ועל שליטה מלאה על המדב

 .האריזות
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   3מתוך  2עמוד מרחשוון תשע"ח.  - 5"משולחנו של אגף הכשרות", גיליון 

זה כדי להעדיף גורם אחד על זולתו, שכן הוא מהווה ריכוז של מידעים, כפי שהובאו לידיעתנו, ואשר יש בפרסומם הערה: אין במסמך 

 תועלת לכלל מערך ההשגחה.

 

 זמני סגירת המרכולים בימי שישי –לקראת החורף  .2

לקראת החורף, אנו רואים לנכון להדגיש ולבאר את נוהל שבת וחג בסניפי רשתות השיווק ובמרכולים, 

 וזאת על מנת לאפשר תיאום מבעוד מועד, ובכך להגדיל את שיתוף הפעולה ביישום הנוהל.

  לסגור את שערי המרכול בפני כניסת לקוחות חדשים לא יאוחר משעתיים לפני כניסת השבת או החג. על פי נהלי הכשרות, יש 

יש לסגור לחלוטין את המרכול, באופן שכל עובדי המרכול כבר נמצאים מחוץ  –ולא יאוחר משעה לפני כניסת השבת או החג 

 תם, ולבצע את ההכנות הדרושות לקראת השבת או החג.על מנת לאפשר לכלל העובדים להגיע בזמן לבי –לשערי המרכול. וזאת 

במרכולים גדולים, ייתכן מצב שיסגרו את שערי המרכול בפני לקוחות חדשים שעתיים לפני כניסת השבת או החג, אך כלל 

צע הלקוחות, שנמצאים עדיין במתחם המרכול, לא יספיקו לסיים את קניותיהם במשך שעה, כך שנעילת הסניף תתעכב ולא תתב

 לפחות שעה לפני כניסת השבת או החג.

את זמן סגירת שערי  יש לתכנןלסגור את המרכול לחלוטין לפחות שעה לפני כניסת השבת או החג, ולאחר מכן,  יש לקבועלכן, 

 המרכול בפני לקוחות חדשים באופן שיתאפשר, בהתאם לאופי ולגודל המרכול, לבצע את הסגירה המוחלטת בזמן. 

 הופיעה בגיליון ת הקרובות )הצעה להנגשת הזמניםלה בעניין זה, וכן מסירה מראש של זמני כניסת השבתוהידברות מועי

 תורמות באופן משמעותי ליישום נכון של הנוהל. –לנציגי הנהלות המרכולים ( 4"משולחנו של אגף הכשרות" מספר 

 לקראת חנוכה תשע"ח –מטגנות וסופגניות  .3

 לקראת חנוכה תשע"ח. -תות השיווק מטגנות וסופגניות בימים אלו נשלחות לסניפי רש
 

 לפרט את עיקרי הנהלים בנוגע לכך, וכן להוסיף מספר דגשים: נוברצונ

שמגיעות לסניף, על מנת לוודא שהן אינן בשריות או בלועות  )משומשות( על המשגיח בסניף להכשיר את המטגנות .א

 מאיסור. 

 ניפוי קמח, לוודא שהופרשה חלה(. לוודא יש לוודא את כשרותן של הסופגניות שמתקבלות בסניף )כשרות היצרן,  .ב

 על המשגיח להדליק את המטגנת.  .ג

 יש לחייב בישול או אפיית ישראל לכל הדעות. -עבור כשרות מהדרין 

 ווה.יש להפריד בין סופגניות חלביות )עם ממרח/מילוי חלבי( ובין סופגניות פר .ד

 חלבי. מבצקאין לאפשר קליטה של סופגניות שנעשו  .ה

)כך שיהיה  על פני הסופגניהלגבי סופגניות עם מילוי/ממרח חלבי: יש לדרוש שחלק מהמילוי/מהממרח הלבן יהיה ניכר 

סימן היכר ללקוחות שמדובר במוצר חלבי(, יש לשלט במקום המכירה: "חלבי"/"אבקת חלב נוכרי", אם אורזים את 

 יש לסמן "חלבי"/"אבקת חלב נוכרי"  על גבי האריזה או על גבי השקית. -גניה הסופ
 

 :דגשים

 , ולאחסנן עם זיהוי כשרותי.לתעד היכן נשמרות המטגנות במהלך השנה, עד לחנוכה הבאיש  .א

כל עוד יש לוודא שלאחר השימוש )לאחר חנוכה( מתבצע ניקוי כדבעי של המטגנות, מפני שלא ניתן להכשיר את המטגנות  .ב

 הן מלוכלכות.

יצא עדכון לגבי החובה לסמן: "חלבי"/"אבקת חלב נוכרי" על גבי תוויות השקילה של גבינות אבקת חלב  בעבר .ג

יש לצרף גם את הסופגניות החלביות, ולסמן על גבי תוויות  –נוכרי/חלבה/מאפים חלביים וכו'. אם הדבר אפשרי 

 השקילה שלהן: "חלבי"/"אבקת חלב נוכרי". 

י שציינו בעבר, יש להימנע מציון: "פרווה" על גבי תוויות השקילה )מחשש לתקלות(, אלא יש לציין: "פרווה" כפ

 ., ובלבד שיש שליטה מוחלטת על השימוש בציוני הפרווהבאמצעים המקובלים כיום: שילוט, מדבקות, תוויות וכו'
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   3מתוך  3עמוד מרחשוון תשע"ח.  - 5"משולחנו של אגף הכשרות", גיליון 

זה כדי להעדיף גורם אחד על זולתו, שכן הוא מהווה ריכוז של מידעים, כפי שהובאו לידיעתנו, ואשר יש בפרסומם הערה: אין במסמך 

 תועלת לכלל מערך ההשגחה.

 

 

 

 בדיקת תמרים .4

להדגיש את החובה ואת החשיבות לבדיקה יש 

ים אשר מוגשים ללקוחות עם מילויים של תמר

שונים או אשר משלבים אותם בהכנה של 

 מוצרים מוגמרים אחרים.

  

 ותמעדניב (נייח)סימון ציוד  .5

מצ"ב דוגמאות 

 לסימון ציוד מעדניה

  בסניפי המרכולים

גם לגבי ציוד )

שמקובל להחשיבו 

 .(חכניי

הסימון מאפשר את 

חיזוק ההפרדה בין 

חלבי/פרווה/בשרי 

 במעדניה, 

וכן מהווה אמצעי 

בקרה לידיעה אם 

החליפו את הציוד 

קלה או עקב עקב ת

סיבה אחרת, ואז יש 

לוודא את כשרות 

 הציוד החדש שהגיע.

  

    

 

  ערך: הרב אדיריה פנחס, מנהל מחלקת מסעדות ורשתות שיווק


