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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
 .1בתאריך כ"ז סיון תשס"ח ) (30.06.08התכנסה
ועדת הכשרות הארצית שע"י מועצת הרה"ר
לישראל ,במעמד הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,ע"מ לדון בסוגיית
מתן ההכשר לאוניות ולהפלגות המתקיימות בשבת וימים טובים וזאת לאור פרסומים בתקשורת המציגות את ההפלגות
ככשרות .על דעת כל הרבנים חברי ועדת הכשרות הוחלט שאין לתת הכשר להפלגות הכוללות הפלגה בשבתות וימים
טובים ,גם אם ההכשר הוא לימות החול בלבד ואין לסמוך על ההכשרים הניתנים להפלגות אלו ע"י גורמים שונים .כמו"כ
הוועדה אוסרת על כל רב או גורם פרטי לתת הכשר לאוניות המפליגות בשבתות וימים טובים .נא להפיץ מידע זה לזיכוי
הרבים .
 .2לאחרונה התקבלו פניות רבות ממשגיחי הרבנויות השונות והציבור הרחב המבקשות לברר
האם תוצרת של ברוקולי וכרובית קפואה )לסוגיה( המופצת בשווקים והמוצגת ככשרה
בהשגחת בד"ץ הינה על דעת הרה"ר .הרינו להודיע כי לא חל כל שינוי בהחלטת הוועדה בעניין ועל כן אנו
חוזרים ומזכירים את תוכן דברינו מעדכון מס' 022סז מיום ו' אלול תשס"ז וכדלקמן:
בהמשך לעדכון מס' 010ס"ו מחודש שבט תשס"ו בו הותרה הציבור על תופעת השכיחות הגבוהה של
חרקים במוצרי הברוקולי והכרובית הקפואים של החברות השונות ,הוקמה ועדה מיוחדת ברה"ר בראשותם
של הרבנים הגאונים הרה"ג שמואל אליהו שליט"א והרה"ג משה ראוכברגר שליט"א לבדיקת הנושא על
מנת למצוא פתרונות אפשריים לשיווק תוצרת זו.
במסגרת הוועדה ,נערכו במהלך השנה האחרונה בדיקות רבות על ידי המכונים השונים המתמחים בנושא עלי הירק
המפוקחים ,תוך עריכת ישיבות ויצירת מגע עם נציגי החברות השונות.
כפי שצוין ,בבדיקות שנערכו לחברות "סנפרוסט" – מגדל העמק" ,מילוטל" – א"ת מילואות ו"פרי הגליל" – חצור הגלילית,
התגלו בברוקולי ובכרובית הקפואים ,כמות חרקים ברמה כזו אשר העמידה את התוצרת על חזקת נגיעות וזאת לאחר שלא
נמצא גורם השגחה כלשהו המסוגל לבדוק סחורה זו בהתייחס להיקף הכמויות המיוצרות במקום .בשל הקושי הרב לבדוק את
התוצרת המוצגת ככשרה ע"י הרבנויות השונות ,הקיימת כיום בשווקים וברשתות ,הוחלט ברבנות הראשית ,שלא לאפשר
שימוש בסחורה זו בכל בתי העסק המושגחים.
מאידך ,על מנת למנוע הפסד מרובה מהחברות הנ"ל ,הוחלט לאפשר שיווק של סחורה אשר טרם יצאה לשיווק
ובלבד שיהיה מצויין על גבי האריזה הופרשו תרו"מ " -לא בדוק מחרקים" ,כדי שמי שירצה לרכוש את הסחורה
הנ"ל במגזר הפרטי )בלבד( ידע שעליו לבודקה היטב וזאת בהתייעצות עם גורם בקי  .בכל מקרה במגזר
העסקי והמוסדי  -היינו בתי מלון ,מסעדות,קיטרינג ,אולמות ,מוסדות חינוך וכדומה ,ההוראה היא שלא
לקלוט תוצרת זו כיון שאין כל אפשרות לבודקה בהיקף הנדרש.
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