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   2מתוך  1עמוד כסלו תשע"ח.  – 6, גיליון ”משולחנו של אגף הכשרות“

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

  adiryap@rab.gov.ilההשגחה. ניתן להצטרף לרשימת תפוצה של גליונות "משולחנו של אגף הכשרות" באמצעות שליחת הודעה לכתובת: 

  

 חתשע" , כסלו 6 מספר גיליון

 גשמי ברכהל ובתפילה ,בהודאה

 
 

 

 קליטת תותי שדה במרכולים ובסניפי רשתות השיווק .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 " על גבי מפיות ניירחלבי"סימון  .2

מחלקת תעשייה, חרושת, קונדיטוריות וכו' באגף הכשרות הארצי מעדכנת על פעילות 

 מרקם/מילוימצורפות לסופגניות עם יפה של סימון: "חלבי" על גבי מפיות נייר, ה

 חלבי(. מבצקחלבי )דגש: אין לאשר הכנה של סופגניות 

מפיות כנ"ל עשויות לשמש כתחליף לדגלונים: "חלבי", ולסייע בסימון: "חלבי" של 

 תוצרת חלבית הנמכרת בתפזורת. 

 

 לתוצרת חמוצים בתפזורתקצוץ הוספת ירק עלים  .3

 

 

 

ם ירקות לעיתים, מפעילי מחלקות חמוצים בתפזורת שבמרכולים מוסיפים לחמוצי

עלים קצוצים. מצ"ב דוגמא. יש לעורר שיש חובה להשתמש לצורך כך רק בירקות 

. כמו כן, יש לשטוף ולהכשיר את בהשגחת רבנות מוסמכת עלים המפוקחים מחרקים

 ירקות העלים לפני קציצתם בהתאם להוראות שמופיעות על גבי שקיות ירקות העלים.

 

 

 נבקש לציין שצפוי שיווק של תותי שדה למרכולים בתקופה זו. 

 יש לבדוק בעת קליטת תותי השדה מהיכן הם מתקבלים:

מהמרכז הלוגיסטי המושגח של רשת השיווק או מספק אחר, המספק 

 את תותי השדה ישירות למרכול )שיווק ישיר(.

קליטת יש לאשר את  –אם מדובר בספק של תותי שדה בשיווק ישיר 

תותי השדה רק בכפוף לתעודת משלוח לסניף בצירוף חותמת כשרות 

 מטעם הרבנות המוסמכת, המשגיחה על הספק. 

באתר הרה"ר לישראל קיים עדכון מפורט המבאר את נוהל קליטת 

 תוצרת חקלאית בשיווק ישיר.
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 לקראת פסח תשע"ח .4

סח תשע"ז אסף אגף הכשרות הארצי מידעים ונתונים חשובים בנוגע לפעילות הכשרותית בבתי האוכל במהלך פ

מפורטים מרבנויות מקומיות ברחבי  משוביםלאחר סיום חג הפסח )תשע"ז( התקבלו בנוסף, המושגחים ברחבי הארץ. 

 .במהלך הפסח ובתי האוכלהארץ, אשר הכילו תובנות חשובות בנוגע להתנהלות הכשרותית של מערכות הכשרות 

 ודיונים ישיבות וביצע וכן ועדות מיוחדות בהשתתפות רבנים מקומיים ומנהלי מחלקות כשרות אגף הכשרות הארצי

על מנת לשכלל ולשפר  ,וזאת חים הדרושים לקראת פסח תשע"ח.על מנת לנתח את הנתונים, ועל מנת להפיק את הלק

 תועלת ולזיכוי הציבור. ל –את ההתנהלות הכשרותית הנוגעת לפסח 

ברצוננו להזמין רבנים מקומיים ומנהלי מחלקות כשרות מרחבי הארץ להשתתף במפגש תיאום לקראת פסח תשע"ח 

, במשרדי 7/12/17תשע"ח, כסלו  טי"י, תאריך חמישאשר יתקיים בס"ד ביום בנושא מסעדות ורשתות שיווק, 

פסח של המסעדות, של קראת עסוק בקווים כלליים בהיערכות להמפגש י. 13:30-ל 10:30בין השעות  הרה"ר לישראל

 לפסח. תופץ הודעת הזמנה בנפרד. )של מסעדות ושל מרכולים( סניפי רשתות השיווק וכן בהכשרת כלים

 kashrut@rab.gov.ilיש לאשר מראש הגעה למפגש באמצעות שליחת הודעה לכתובת: 

 חזוק מערכות ניפוי קמח קטנותית .5
 
 

שרות מערכת הניפוי הנו חלק חשוב מכ

ניקיון של הנפה ושל מערכת הניפוי מסביב, 

שכן אם יש חרקים במערכת הניפוי 

הפנימית, החרקים עלולים לחדור לקמח 

המנופה למרות שהנפה עשתה את עבודתה 

 נאמנה.

כמו כן, חשוב לשמור את ניקיון הנפה, 

 ולמנוע חדירה של לכלוך או של נוזלים. 

אם ברגע שבו מעוניינים לנפות קמח שכן 

עלולים  -מוצאים לפתע רטיבות בנפה 

 להגיע לידי ניסיון.

מצ"ב דוגמא לעטיפת הנפה בגמר השימוש 

על מנת למנוע חדירה של לכלוך או של 

 רטיבות עד למועד השימוש הבא.

מצ"ב דוגמאות: ציוד של משגיח כשרות 

לפתיחה של שקי קמח ושל ניקיון המערכת, 

פעילות של משגיח כשרות בניקיון וכן 

 מערכת הניפוי הפנימית. 

 עבור מערכות ניפוי קטנות. –כל זה 

 

ניקוי של פנים מערכת הניפוי על 

 .ידי משגיח הכשרות

ניתן להשתמש גם בניקוי של צינור 

 לחץ אוויר.

 

 ציוד לפתיחת שקי קמח 

 , ולניקוי מערכת הניפוי )מערכת קטנה(

 .המצוי ברשותו של משגיח הכשרות

 

 
 

 ניעת חדירת לכלוך ורטיבות עטיפת הנפה למ

 מועד השימוש הבאלעד 

 
 

  ערך: הרב אדיריה פנחס, מנהל מחלקת מסעדות ורשתות שיווק


