הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

בס"ד

ח' ניסן תש"ע
23/03/10
עדכון כשרות מס'016 :שע
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
בפשיטה שנערכה אתמול ע"י משטרת ישראל וכן מפקח היחידה הארצית בא.ת באר טוביה
נתפסה כמות גדולה ביותר ,בקנה מידה ארצי ,של "מצות יד" חלקם כבר ארוזות וחלקם
לפני אריזה אשר נשאו ציוני כשרות של הרב דב ליאור שליט"א רב קרית ארבע ,הרב יצחק
אמרבי שליט"א – רב מקומי במו"א באר טוביה ,בד"ץ יורה דעה ובן בד"ץ בית יוסף.
מבירור שנערך עם אנשי הרבנות וכן נציגי הבד"ץ דלעיל ,אשר ראו את האריזות ,עולה כי
השנה בשום אופן לא העניקו הכשר למצות אלו המשווקות על ידי מר אייל אזולאי ,לוי
מעטוף ולחייאני נהוראי ועל כן קיים חשש גדול לשימוש בקמח לא מנופה ,קמח רגיל לא
לפסח ,ללא הפרשת חלה ,לכלוך במכונות  ,פת עכו"ם מעבר להיותם בחזקת חמץ גמור!
הואיל ומצות אלו שווקו כבר ברחבי הארץ כאשר בחלקן נמכרו באופן מפתיע במחירים "מוזלים"...או חולקו ע"י עמותות חסד לציבור בני
התורה ,חלה חובה על כל הרבנים ומקבלי העדכונים לתלות מודעה זו בבתי הכנסת ובמקומות ריכוז על מנת למנוע מהציבור הרחב
להיכשל באכילת חמץ בעיצומו של ליל הסדר פסח תש"ע!
על מנת לא ליצור בלבול בקרב הציבור מחד ופגיעה ביצרנים הכשרים מאידך ,ראינו לנכון לפרסם את פרטי המצות המזויפות
ותמונותיהן לזיכוי הרבים .נבקש שלא לפסול אלא את המצות הבאות בלבד אשר נתפסו בא"ת באר טוביה וכדלקמן:

" מצות מהדרין" בהשגחת הרב יצחק אמרבי ובד"ץ בית יוסף

"מצווה שמורה ללב רחב"" -בית איזי שפירא" בהשגחת
הרב דב ליאור ובד"ץ יורה דעה

העתקים  :הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט "א ,מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל  ,מר שמעון אולמן ,עו "ד  -היועץ המשפטי לרה" ר
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