חופשת הקיץ בפתח...
המוני בית י שראל פוקדים את אתרי הקניות ,הבילויים והנופ ש
בכל רחבי הארץ  .ההרבנות הרא שית לי שראל מציגה אוסף עצות,
שהמקפיד לקיימן ב עז "ה לא ייכ של באכילת מאכלות אסורים :
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בהגי עכם לבית עסק המוצג ככ שר י ש לדרו ש לראות ת עודת
הכ שר מקורית  .אין להסתמך ב שום אופן על ת עודות הכ שר
מצולמות !
י ש לוודא כי שם הרבנות המקומית המופי ע על גבי ת עודת
ההכ שר שייך לאזור בו אתם נמצאים .
י ש לוודא כי על ת עודת ההכ שר מופי ע תאריך המ עיד כי היא
בתוקף .
י ש לוודא כי שם בית ה עסק וכתובתו ,כפי המופי ע בת עודת
ההכ שר ,אכן מתאים לנתונים ב שטח ולא שייכים ל עסק
אחר .
רצוי להת עניין היכן המ שגיח  .אם איננו ,ניתן לה שיגו טלפונית
במספר המופי ע על ת עודת הכ שרות ,או לבק ש מב על
ה עסק את מס ' הנייד שלו ע"מ להחליף עמו מס ' מילים
ולהתר שם ממצב הכ שרות במקום .
אין להיכנס לבית עסק המציג ת עודת המ עידה על ה שגחה
במקום וכדומה ,ללא שוידאתם תחילה הימצאותה של
ת עודת הכ שר מט עם הרבנות המקומית המוסמכת .
אין להסתפק בהבטחותיו של ב על עסק ללא ה שגחה המציג
את עצמו ככ שר בכתב או ב ע "פ תוך ט ענה כי ב של פתיחה
ב שבת אין לו ת עודת הכ שר .
כמו "כ אין לקבל ט ענה שהת עודה אינה בנמצא כי "המ שגיח
עוד לא הספיק להביא אותה מהמו עצה הדתית  - " . . .פ שוט
ל עזוב את המקום לאלתר !
אין לסמוך על כ שרותם של מאכלים הנמכרים בקיוסקים ללא
ה שגחה,באריזה מאולתרת ,הנו שאים מדבקות ב עלות ציוני
כ שרות בלבד ללא שם היצרן ופרטים מזהים אחרים .
לנופ שים בצימרים וחדרי אירוח ה שונים כדאי לבדוק ולוודא
מ עבר לנו שא הכ שרותי  :האם במקום קיימים הסדרים ל עניין
שמירת ה שבת כגון קיומו של עירוב תקין ,ה שגחה ב שבת,
עין אלקטרונית בפתיחת וסגירה של דלתות ,הפ עלת מזגן
באופן אוטומטי ע"י פתיחת דלת או חלון ,עין אלקטרונית
ב שירותים ,ברזי מים אלקטרוניים ,מ עלית שבת המאו שרת
ע"י גוף או מכון ידו ע וכד ' .
ח שוב לד עת כי קיימים צימרים ללא ה שגחת רבנות
המצי עים ארוחות כ שרות לנופ שים  .ייתכן שחלק מהם
מב שלים את המאכלים בכליהם ובמטבחם הפרטי וחלקם
מזמינים מנות סגורות מחברות קייטרינג מו שגחות  .מומלץ
לבדוק נו שא זה טרם הזמנת מקום .
על נופ שים המזמינם חופ שה ל שבת בבתי מלון לוודא ב עת
ההזמנה כי ה עסקה כוללת פינוי חדרים במוצאי ה שבת .
במידה וראיתם ליקוי כ שרות בבית עסק מו שגח ה ע שוי
להכ שיל את הציבור ,י ש לדווח למחלקת הכ שרות של אותה
עיר כפי הנתונים המופי עים ע"ג ת עודת ההכ שר  .במקרה
של ח שד להונאה בכ שרות ניתן לפנות למוקד היחידה
הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכ שרות בפקס ' 02- :

מייל :
לכתובת
לחלופין
או
5313169
 achif a1@rabbinate.gov.ilואנו נ שתדל לטפל בתלונה
בהקדם .

המידע מוגש כשירות לציבור על ידי אגף הכשרות
הארצי ,הרבנות הראשית לישראל
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
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