
    

 

 "ב ניסן התשע"טי
 '19אפר'  17

 פסח התשע"ט
 

 לכבוד
 הרבנים המקומיים

 מנהלי מחלקות הכשרות
 משגיחי הכשרותו מפקחי הכשרות

 די בכל אתר ואתר
 

 ,שלום רב
 

מזה מספר חדשים עמל צוות מחלקת היבוא במתן מענה ליבואנים המבקשים לקבל תעודות הכשר 
למוצרים המיובאים ארצה, החל מתעודות לחמרי הגלם המשמשים לייצור בתעשיית המזון חדשים 

וכלה במוצרים מוגמרים שייצורם בוצע בשבועות ובימים האחרונים. עבודת  ,רבים טרם הפסח
צועיות ובמסירות תוך הקפדה על דיוק מירבי בפרטים המוזנים לכל תעודה על המחלקה נעשית במק

יק את פרטי המוצרים אשר יוצרו בכשרות לפסח בהתאם לנהלי מנת שישקפו באופן הנכון והמדו
הרבנות הראשית, על ידי גופי הכשרות והרבנים המוכרים על ידי הרבנות הראשית לעניין יבוא מוצרים 

 כשרים.
תעודות הכשר לפסח. התאמצנו  2000ה של העבודה אנו שמחים לבשר כי המחלקה הנפיקה כעם סיומ

 לוודא כי כל הבקשות שהוגשו למחלקה נענו על ידינו.
באתר הרבנות הראשית לישראל   ניתן למצוא את רשימת המוצרים המאושרים המעודכנת
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נבקש מהמשגיחים ומהמפקחים לוודא כי המוצרים הנקלטים על ידם במקומות המושגחים מופיעים 
ככל שתוצג תעודה  - ועל כן ,בקבצים אלו. יתכנו תעודות בודדות שיונפקו לאחר הכנת קבצים אלו

ניתן לאשר את קליטת המוצר. במידה ולאחר  -אלו בתוקף התואמת למוצר שאינה מופיעה בקבצים 
יש  -בדיקה בקובץ לא נמצאה תעודה תואמת למוצר וגם לא הוצגה תעודה בתוקף התואמת למוצר 

 .להתייחס למוצר כאינו מאושר ואין לאשר את קליטתו במקומות המושגחים
לתעודה ובכלל  בעת בדיקת התאמת המוצר לתעודה יש לוודא את התאמת כל הפרטים בין המוצר

שם המוצר, שם היצרן, שם היבואן, ארץ הייצור, שם גוף הכשרות נוסח התוית המפורט  -זאת 
יש לנסות למצוא  -בתעודה, קודי הייצור והתאריכים ותוקף התעודה. ככל שנמצאה אי התאמה 

  תעודה אחרת התואמת למוצר.
ם החשובה לביצור מערך הכשרות נבקש לחזק את ידי המשגיחים ואנשי צוותי הכשרות בפעילות

 ולזיכוי הרבים בהקפדה על הכשרות.
 ונזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים.בתפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו, 

 
 ת חג פסח כשר ושמחבברכ

 
 עמיחי קריגר

 ממונה כשרות מוצרים בחו"ל
 מחלקת היבוא
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