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    לכבוד
    הרב המקומי

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  

  ,שלום רב
  

    עלי ירק מפוקחיםבענייןהבהרה 
  

ר "הראשון לציון והרב הראשי לישראל  ובשל נתונים שהגיעו לידיעת הרה, א"מה משה עמאר שליטר החלטתו של הגאון רבי שללאו
עושים שימוש בחומרי , מפוקחים לעניין מניעת חרקים ותולעיםהירק ה –מגדלי עלי חלק מלישראל המצביעים על תופעה חמורה בה 

,  פי תקני משרד הבריאות בשל נזקם הבריאותיהדברה במינון הגבוה מן המותר או לחלופין בסוגי חומרי הדברה האסורים על
  ".חמירא סכנתא מאיסורא"הוחלט לטפל בסוגיה זו ולהסדיר אותה על מנת למנוע פגיעה בציבור דורש הכשרות בארץ הואיל ו

  
ל להתנות את מתן הכשרות אך ורק "תבקש להנחות את נותני ההכשר לחברות מהסוג הנה, אגף הכשרות הארצי, בהתאם לכך

בין אם על ידי מעבדות ישירות של משרד הבריאות ובין אם , י משרד הבריאות בדרך שתקבע" מפוקחות ענהיתהיות אשר לחבר
כי כל בתי האוכל והיצרנים המקבלים תעודות הכשר מאת הרבנויות , יובהר בזאת . כאמינותוי מעבדות המאושרות על יד"ע

אין שינוי בהנחיות , לעת עתה. איל ואין כל יכולת לבודקה במגזר הציבורילא ירכשו בשום אופן תוצרת בלתי מפוקחת הו, המקומיות
  . המחייבות לקלוט תוצרת מפוקחת בלבד

  
כך שבשווקים יהיה ניתן לקלוט במהרה תוצרת מפוקחת לעניין חרקים , יערכו החברות השונות לפעול בהתאם להנחייה, בד בבד

  . כל זאת לזיכוי הרביםותולעים בליווי עינו הפקוחה של משרד הבריאות 
  

כך שבימים הקרובים יקבעו , מעמיקה ומקצועית, כי תופעה זו מחוייבת בדיקה מייידית, מפנייה שנערכה למשרד הבריאות עולה
  .נהלי עבודה בין אגף הכשרות הארצי ובין משרד הבריאות בהם יפורט נוהל  הגשת בקשה לקבלת פיקוח בעניין זה

  
כך שלא יהיה ניתן לקלוט תוצרת מהם , י נותני ההכשר ואף יפורסמו על ידינו"תיפסלנה ע, קן זהחברות אשר לא תעמודנה בת

  . במקומות המושגחים על ידי הרבנויות המקומיות
  

   . לזיכוי הרביםשיתוף הפעולה לעמראש נודה 
  
  
  
  
  
  
  

   :העתקים
  א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב

  ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  שראלר לי" יועץ משפטי הרה–ד "עו, מר ירון קטן

  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי


