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066עה
לכבוד
הרב המקומי
יו"ר וממונה מועצה דתית
מנהל מח' כשרות
מפקחים ומשגיחים ברבנות המקומית
די בכל אתר ואתר
השלום והברכה!
הנדון :משוב לצורך הפקת לקחים
במהלך התקופה שלפני חג הפסח ובעיצומו של חג הפסח ,נעשתה פעילות קדחתנית מצד הרה"ר לישראל ע" מ
להיערך ולייעל את כל מערך הכשרות וההכשרה המקומית כחלק מהפעילות המייחדת את חג הפסח על כל
הלכותיו המרובות והמורכבות.
במסגרת זו קיבלנו פניות רבות מהרבנים נותני הכשר וצוותי מערך הכשרות המקומית אשר בבואם ליישם
ולהטמיע את הנהלים נתקלו בקשיים ובמגבלות בלתי צפויות אשר הצריכו מתן פתרונות מידיים ע"מ לאפשר את
המשך ההכשרה וההשגחה במהלך הייצור והפיקוח והן במהלך חול המועד.
תופעות כגון :סירוב של חלק מבעלי העסקים לבצע את ההכשרה בי"ב בניסן ,הנפקה ושימוש במדבקות כשרות
לפסח בניגוד לנוהל ,אי חסימת מוצרי חמץ ע"י ברקוד ,קריעת כיסויים המונחים על מדפי החמץ ,מוצרים
הכשרים לפסח וזהים בצורתם ובאריזתם למוצרי החמץ ,פתיחת עסקים שלא הוכשרו לפסח תוך הצגתם
ככשרים ,שיווק תוצרת חמץ במהלך ימי חול המועד ע"י ספקים ויבואנים על אף שמכרו את חמצם לנכרי – כל
אלו ומקרים נוספים הגיעו לפתחנו לצורך מענה.
בתום ימי החג מבקש אגף הכשרות הארצי לבצע סיכום והפקת לקחים של מכלול האירועים והתרחישים
שהתגלעו במהלך הפסח ע"מ להפיק לקחים להבא וע"כ נודה לכת"ר אם ישלח לנו משוב בכתב )הן ע"י אי-מייל
לכתובת ,achifa@rabbinate.gov.il :פקס 02-5313169 :או מכתב( בו יפרט בעיות שנחשף אליהן במהלך החג
או לפניו וכן הצעות ייעול הבאות לתת מענה לבעיות אלו .לאחר ריכוז החומר ועיבודו הוא יובא לעיונם ולחוו"ד
של הרבנים הראשיים לישראל ,חברי ועדת הכשרות ,מנכ"ל הרה"ר לישראל והיועץ המשפטי ברה"ר ,ע"מ לקיים
דיון רחב ומעמיק עם כל הגורמים הרלוונטיים.
בהזדמנות זו נבקש בשם כל העוסקים במלאכת הקודש להודות על שיתוף הפעולה ולאחל לכת"ר ובני משפחתו
"קיץ בריא" והמשך שיתוף פעולה פורה לזיכוי הרבים.
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