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בס"ד

לכבוד
מנכ"ל מועצת החלב
מנכ"ל מגדלי בקר לבשר
מנכ"ל ארגו הנוקדי
שלו וברכה,
הנדו  :מכירת קנה וושט מבקר וצא להתרת בכורות.
רצו"ב טופס למכירת קנה וושט מבקר וצא להתרת בכורות )מעודכ (.
כמו בשני הקודמות רצוננו לגלגל זכות ע"י זכאי ולכ בקשתנו שתעביר את הטופס
לכל המגדלי ותבקש מה לשלוח את הטופס לכתובת:
הרבנות הראשית לישראל מח' בתי מטבחיים ,ירמיהו  , 80ירושלים ,ת.ד.
 36016מיקוד 91360
או לפקס' מס' .02-5378310 :
כדי שנוכל לקלוט את כל הטפסי לפני המכירה שנעשית לפני פסח בקשתנו לקבל את
הטפסי עד התארי  16/03/07 :כ"ו אדר תשס"ז .בזה נמנע נזקי ומצבי אי נעימי
למגדלי .

בברכה ותודה מראש,
הרב חגי פינחס בר גיורא
מנהל מחלקת בתי מטבחיי
העתקי :
הרה"ג יונה מצגר שליט"א הרב הראשי לישראל.
הרב יעקב סבג שליט"א ראש אג הכשרות ברבנות הראשית לישראל.

הרבנות הראשית לישראל
The Chief Rabbinate of Israel

ב"ה
מחלקת בתי מטבחיי

נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצא שעדי לא המליטו
הקדמה:
בכור הוא זכר הנולד מהמבכירה.
*לבכור מבקר או צא השיי ליהודי קיימת קדושה לכ אי לסחור בו ,אי לשחוט אותו ויש לתת אותו לכוהני * .הקדושה לא חלה
כאשר גוי שות באבר מסוי של הבהמה מלפני ההמלטה* .ההרשאה ניתנת למכירת הקנה והושט שה צינורות הנשימה והאוכל של
הבהמה* .חתימת בעל הבהמות/מורשה חתימה על שטר הרשאה מאפשרת לבצע את המכירה.
ש הרפת/הדיר

כתובת
הרפת/הדיר

מספר ח"פ/עו"מ
מספר ת"ז

ש מורשה חתימה
ומנהל הרפת/הדיר

כתובת )רחוב,מספר,עיר(

מיקוד

טלפו

פקס

נייד

פרטי עגלות/כבשות/עיזי מהרגע שנולדו עד לפני ההמלטה
סוג
כמות
רשימת מספרי
זיהוי של
עגלות/כבשות/
עיזי
מרגע שנולדו
עד לפני
ההמלטה

________1

עגלות
________2

________3

________1

כבשות/עיזי
________2

________3

שטר הרשאה
אני/ו החתו /מי מטה ________________ בעל משק  /מורשי חתימה  /מנהל הרפת/הדיר במושב/קבו _____________
טל'______________ ,נות /י בזה ייפוי כוח והרשאה לרבני הראשיי לישראל :מר הרב הגאו יונה מצגר שליט"א ומר הראשו
לציו הרב הגאו שלמה משה עמאר שליט"א ולממונה מטע מחלקת בתי המטבחיי על ביצוע המכירה ולשליח ולשליח שליח ואפילו
לאחד מה  ,למכור את הקנה והושט של הבהמות הגסות והדקות ממי נקבה שטר המליטו השייכי למשק הנזכר לעיל – למי שירצה
ואפילו לאינו יהודי ,לפי המחיר שיקבע על ידי הנזכר לעיל .בשעת ביצוע המכירה בשליחותי/נו רשאי הנזכר לעיל להשכיר למספר שעות
את המקומות שעומדות בה הבהמות הנזכרות ,הדיר והרפת וכ ארבע אמות הנמצאות מהכניסה לדירתי פנימה ,הכל לפי המחיר
שייקבע על ידי הנזכר לעיל .אני מחייב את עצמי לקיי את כל תנאי הקנייני והמכירות והשכירות שיעשה בשליחותי על ידי הנזכר לעיל.
הכס שיתקבל על ידי השליח הנזכר לעיל שיי למוכרי וא תו חודש ממועד ביצוע המכירה לא ייתבע הכס – רשאי השליח לעשות
בכס כטוב בעיניו .והנני נות בזה ייפוי כוח בלתי מוגבל ,ולא אוכל לטעו אחר כ לתקוני שדרתי ולא לעוותי )לתק שלחתי ולא
לקלקל( ,ויהיה פי הנזכר לעיל כפי ,ועשיית הנזכר לעיל כעשייתי ,ויד הנזכר לעיל כידי ,ויתקיימו כל הדברי הנזכרי לעיל השכירות
והמכירות שייעשו בשליחותי על ידי הנזכר לעיל.
כ הותנה בינינו שיכולי להקנות את הקנה והושט של הבהמות ולהשכיר המקומות בכל הקנייני בי בקניי כס ו/או סודר ושאר
קנייני ג הנוהגי רק במסחר או לפי חוקי המדינה  ,ג בקניי חצר ו/או אגב קרקע או על ידי שכירות המקומות הנזכרי לעיל.
ותוק שטר זה כתוק כל השטרות הנעשי על פי תיקו חכמינו זיכרונ לברכה דלא כטופסי דשטרי )=לא כשטרות לא תקיני (.
הנני/ו מצהיר/י כי השליח הנזכר לעיל רשאי בכל עת לבא ולבדוק פירוט הבהמות הנזכרות בשטר הרשאה זה.
תארי עברי :יו __________ לחודש__________ שנת__________ .תארי לועזי. ________________:
ש מורשה חתימה

חתימה

ש מורשה חתימה

חתימה

ש מנהל רפת/דיר

חתימה

ש הבעלי

חתימה

חותמת מורשי החתימה

קליטת בקר וצא בבתי מטבחיי תיעשה רק לאחר הצגת אישור על המכירה
* נא לשלוח את הטופס פעם בשנה )חודש לפני פסח( וכן כאשר מתוספות מבכירות חדשות לכתובת:
הרבנות הראשית לישראל מח' בתי מטבחיים ,ירמיהו  , 80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  91360פקס'02-5378310/7873 :
*לפרטים נוספים ניתן להתקשר לטל'02-5313128/30 :

ט"ז שבט ,תשס"ו
17/01/2007

בס''ד

מכירת מבכירות למגדלי 5

לכבוד
מגדל יקר
של בקר וצא
שלו וברכה!
נתינת הרשאה למכירת קנה וושט שלבקר וצא שעדי לא המליטו
בכור הוא זכר הנולד מהמבכירה.
לבכור מבקר או צא השיי ליהודי קיימת קדושה ולכ אי לסחור בו ,אי לשחוט אותו ויש לתת אותו
לכהני  ,הקדושה לא חלה כאשר גוי שות בחלק מהבקר והצא מלפני ההמלטה.
חתימת בעל הבהמות  /מורשה חתימה על שטר הרשאה המאשר למכור את הקנה והושט ]=שה צינורות
הנשימה והאוכל[ של הבקר והצא לגוי ,מאפשרת לבצע את המכירה.
בתי המטבחיי מאשרי לשחוט בקר וצא רק ממשקי שיש לה אישור על המכירה.
המכירה נעשית לפני פסח.
כדי למנוע נזקי ומצבי לא נעימי בי הבתי מטבחיי לבי המגדלי בקשתנו לקבל את הטפסי עד
תארי  :כ"ו אדר תשס"ז )(16/03/2007
על ידי כ נוכל בעזרת ה' לקלוט את כל הטפסי ולעדכ את הרשימה של המשקי המאושרי .
נא לשלוח את הטופס המצורף בזה אחר שמלאו בו כל הפרטים לכתובת:
הרבנות הראשית לישראל ,מח' בתי מטבחיים ,רח' ירמיהו  80ת.ד 36016 .ירושלים 91360
או לפקס מס' 02- 5378310 :
לפרטים נוספים אפשר להתקשר לטל 02- 5313128/30

בברכה
הרב חגי פנחס בר גיורא
מנהל מחלקת בתי מטבחיי ,
תעשיה וקייטרינג
העתקי :
הרה"ג יונה מצגר שליט"א –הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה"ר
הרב יעקב סבג שליט"א ראש אג הכשרות הארצי

