אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

כמדי שנה ,לקראת ט"ו בשבט ,מפרסמת הרבנות הראשית לישראל עדכון כשרות מיוחד .בעדכון זה
נמצאים עלונים מטעם גופים שונים המכילים את מנהגי היום ,וכן סוגיות כשרות כגון :מצוות התלויות
בארץ ,נגיעות בחרקים בפירות יבשים ,חומרי גלם מוספים לפירות יבשים ועוד.
השנה הוספנו גם רשימה מפורטת של פירות יבשים מיובאים שקיבלו את אישור הכשרות של מחלקת
היבוא ברבנות הראשית לישראל.
המכון למצוות התלויות בארץ ,הרב ש.ז רווח
מכון התורה והארץ
הרב משה ויא ,עברית
הרב משה ויא ,אנגלית | Rav Moshe Vaye
ארגון כושרות
בד"ץ העדה החרדית ירושלים
הרב משה יהודא ליב לנדא

פנייה מאת מנהל מחלקת היבוא ברבנות הראשית
מאחר שעם ישראל נוהג להרבות באכילת פירות בט"ו בשבט ,אני מתכבד לפרסם רשימת פירות
מיובאים שקיבלו את אישור מחלקת היבוא.
יש להיזהר ולבדוק את הפירות היבשים מחשש תולעים ,ובפירות מתוצרת הארץ יש להקפיד על
תרומות ומעשרות.
בחלק מהפירות היבשים ,כמו בננה ,פפיה ועוד ,ישנן תוספות כמו חומרי טעם וריח וצבעי מאכל  -אשר
גם את כשרותם יש לוודא .רוב חומרי הטעם והריח וצבעי המאכל המשווקים בעולם אינם כשרים,
ויש חשש שמקורם מן החי.
לאור כל זאת ,יש לפרסם את הצורך להקפיד לשים לב שהפירות היבשים המיובאים הם באישור
הרבנות הראשית לישראל.
יהי רצון שנזכה לקיים אכילת פירות בט"ו בשבט ,ולא נבוא לידי אכילת מאכלות אסורים.
לפניכם קישור לרשימה של פירות יבשים מיובאים המאושרים על ידי הרבנות הראשית לישראל.
כשנתקלים באריזה שאינה מופיעה ברשימה זו ,יש לבקש מהיבואן תעודת כשרות מטעם
הרבנות הראשית לישראל ,שמא האישור ניתן לאחר פרסום הרשימה.
בכבוד רב,
הרב יצחק כהן ארזי
מנהל מחלקת היבוא
הרבנות הראשית לישראל
<< לרשימת פירות יבשים מיובאים באישור הרבנות הראשית לישראל ,תשע"ד

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי
לישראל; מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג ,היועץ המשפטי לרה"ר לישראל ,מר זיו
מאור ,דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב
הכשרותי העדכני!

להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
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