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לכבוד
הרב המקומי שליט"א
מנהלי ומפקחי מחלקת הכשרות שליט"א
הממונה על המועצ"ד הי"ו
השלום והברכה!
הנדון :הוראות למתן תעודת כשרות לפסח למסעדות  -התשע"ד
למרות בקשות של כמה בעלי עסקים המבקשים להכשיר את העסק בליל בדיקת חמץ ,הננו להבהיר שלאחר
בחינה מחודשת של הנושא ובהתחשב בכלל העסקים ,אנחנו מבקשים מכל הרבנים שליט"א ,לא לחרוג
מהנוהל הקיים.
לתועלת הענין ,מצו"ב ההוראות וההנחיות לביצוע כבעבר.
ערב חג הפסח יחול השנה בע"ה ביום ב' ,י"ד ניסן תשע"ד ).(14/04/2014
תאריך אחרון לסיום ההכשרה במסעדות המבקשות לפעול בימי הפסח תחת השגחה הינו עד מוצאי שבת ,י"ב
בניסן תשע"ד ) .(12/04/2014אין לאפשר הכשרות לאחר התאריך הנ"ל ,ביום ראשון י"ג בניסן תשע"ד
) ,(13/04/2014המסעדה תעבוד כשהיא כבר כשרה לפסח בלבד.
מסעדה שתהיה סגורה בפסח יכולה לפעול במתכונת חמץ עד ליום שני ,י"ד בניסן תשע"ד ) (14/04/2014בשעה
 09:00בבוקר ,לפני שעת ביעור חמץ תוך הקפדה על סגירת שערי המסעדה ,ובלבד שבעל המסעדה ביצע מראש
מכירת חמץ לנוכרי במסגרת הרבנות המקומית.
הרבנות הראשית לישראל ממליצה להיעזר לצורך ההכשרה בחברות או באנשים שהתמחו בתחום ההכשרה
לפסח ולא להסתמך רק על הכוחות הקבועים בלבד )משגיח במקום ,עובדים וכו'( העמוסים בעבודה בתקופה זו
אלא אם כן נותן ההכשר רואה לנכון כי הדבר אפשרי בצורה זו באופן נקודתי.
בדבר פרטים ,בירורים והדרכה ניתן לפנות לרב חיים דגן שליט"א.050-6221625 ,

העתקים:
הרה"ג דוד לאו שליט"א -הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה"ר
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א -הראשל"צ והרב הראשי לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי ברה"ר
הרב חיים דגן שליט"א -מנהל מח' מסעדות ורשתות שיווק
הרב רפי יוחאי שליט"א -מנהל מח' הונאה בכשרות
רבני ומנהלי המחלקות באגף הכשרות -הרה"ר לישראל
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