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שלום רב,
הנדון :החלטת מועצת הרה"ר בעניין עלי ירק מפוקחים
לשאלת רבים ,הננו מתכבדים להביא לידיעת כת"ר כי בתאריך א' בכסלו תשס"ו ) ,(22/11/06נערכה בדיקה מקיפה של  15חברות
העוסקות בגידול ושיווק עלי ירק מפוקחים בארץ ,בבניין הרה"ר לישראל .הבדיקה נערכה באמצעות המכונים השונים העוסקים בתחום זה
בארץ )כמובן מבלי לדעת של איזה חברה כ"א בודק !!!(.
ממצאים אלו נדונו בישיבת מועצת הרה"ר מתאריך ו' בכסלו תשס"ו ) ,(27/11/06בהשתתפות הרה"ר לישראל שליט"א.
ניתן לומר ,באופן כללי ,כי ממצאי הבדיקות מצביעות על כך שרמת הנגיעות בבדיקה הנוכחית נמצאה יחסית נקיה מחרקים בעייתיים
שאינם ניתנים להסרה בשטיפה  .ממצאים אלו הועברו לידי נותני ההכשר השונים ע"מ שיוכלו לתקן את עצמם ,במידת הצורך ,בתיאום
עם המעבדות ונציגי החברות בלבד .יש לציין כי רמת הנגיעות בענף גידול זה  ,עשויה להשתנות תוך פרק זמן קצר.
חברי המועצה קיבלו החלטה שיש לדאוג לכך שתהיה בידי הרה"ר מעבדה בהקדם האפשרי ,כך שבדיקות אלו תוכלנה להתבצע באופן
סדיר ושוטף תוך מתן התראה על הליקויים ועד לכדי פסילת חברות באם לא תתקנה את עצמן.
לאור הממצאים וכפי המצויין ע"ג שקיות הירק ,מומלץ לחזור ולבקש מהציבור כי גם תוצרת מפוקחת צריכה השריה במי סבון וכדו'
ושטיפה  ,ע"מ להסיר ממנה סוגי חרקים היורדים בקלות בשטיפה.
בכל מקרה ,נותני ההכשר והמכונים נדרשים למשנה זהירות והקפדה יתרה ע"מ שתוצרת זו תהיה משווקת כנדרש ע"פ ההלכה
ובמידת הצורך יש להתריע על כל חשש של רמת נגיעות חריגה.
בעז"ה ,ביום שני כ' בכסלו תשס"ז ) (11.12.06אמורים לערוך ישיבה ודיון מעמיק ע"י ועדת הכשרות בהשתתפות הרבנים הראשיים
לישראל ויו"ר ועדת הכשרות שליט"א ,עם הגופים והמכונים השונים שמלווים את הנושא מבחינה מקצועית והלכתית ומקווים כי נוכל להיות
אנשי בשורות ,כבר בתקופה הקרובה ,באשר לאופן הטיפול השוטף ע"י הרה"ר.
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