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היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
א' ניסן תשע"ג
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עדכון כשרות מס'010 :שעג

בס"ד

לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר

שלום רב,

.1

הרבנות אור עקיבא מודיעה בזאת על הסרת כשרות מחברת "אור הדר תעשיות בשר בע"מ" ,מרכז
קופולוביץ  ,26אור עקיבא ,וזאת לאחר שהתקבלה תלונה במשרדה  ,על כך שבתוצרת בשר אשר שווקה
על ידי חברה זו נמצאו מדבקות הנושאות את הציון "טרף" ומעתה אין לקלוט תוצרת מחברה זו .ידע
הציבור ויזהר!

.2

במהלך ביקורת שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית במפעל "שני הדייגים" ,רח' יקותיאל בהרב  4קרית חיים
ואטליז "שני הקצבים" ,רח' לונץ  ,1חיפה ,נתפסו במקום דגים טמאים מסוג "בסה" אשר נארזו במקום תחת המותג "דג פילה
בס ללא שומן – כשר לפסח בהשגחת הרבנות חיפה" ,תוך הכשלה חמורה של הציבור
החיפאי .בעקבות המקרה הודיעה הרבנות חיפה על הסרת כשרות מידית מהמקומות
הנ"ל ועל כן ,כל מי שרכש דג זה מהמקומות הנ"ל יפנה בשאלה הלכתית לרב מוסמך על
מנת לקבל הדרכה כיצד להכשיר את כליו .ידע הציבור ויזהר!

.3

הרבנות האזורית שדות נגב פנתה בדרישה לבעלי מאפיית המצות "כתר ההידור" הנתונה להשגחתה כי
יסיר מפרסומיו את ציון ההשגחה של הרב בן ציון מוצפי שליט"א וזאת לאחר שהתקבלה תלונה על כך כי
ייצור המצות של חברה זו לא התבצע השנה באמצעותו והשימוש בסמל ההשגחה מטעמו נעשה שלא
ברשות .נא להביא לידיעת הציבור.
.4

לאחרונה התקבלה במשרדנו תלונה ,על מכירת שמן זית מסוג "שמן אלה" ,הנושא
את ציון הכשרות "כשר באישור הרבנות" ,טל' ,054- 7800595 :ללא הוספת שם
נותן ההכשר וזאת בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג –  .1983אין לקלוט
שמן זה במקומות המושגחים.

.5

לאחרונה ,שווק המוצר "נגיסי חמאת בוטנים" תחת המותג ","H.K ANDERSONהמיובא
מארה"ב ע"י חברת "מור ים מרקטינג בע"מ" ,קיבוץ צרעה ,תוך הצגתו כ"כשר פרווה
בהשגחת  "O. Uע"ג מדבקת היבואן ,בעוד שבפועל בחזית אריזת המוצר המקורית
מסומן ) O. U.Dחלבי( .מבדיקה מול מחלקת היבוא נמסר ,כי מוצר זה אף לא קיבל את
אישור מחלקת היבוא ,ועל כן יש להסירו לאלתר מהמדפים ולהחזירו ליבואן ע"מ שלא
להיכשל .ידע הציבור ויזהר!

.6

בהתאם להודעת הרבנות נס ציונה ,הוסרה תעודת ההכשר מחב'
"תבליני חסיד" ומעת הסרת הכשרות אין להם כל אחריות לגבי
כשרות המוצרים הנמכרים ע"י החברה לא לכל השנה ועל אחת כמה וכמה לא לפסח שנה זו .הציבור מוזהר שלא
לקלוט תוצרת חברה זו המוצגת ככשרה.

.7

התקבלה הודעה מועד הכשרות של ה  O.U -המבקשת להזהיר כי חומרי גלם אשר מיוצרים ע"י חברת Company Name:
 Ningbo Dahongying Bio-Engineering Co., LTD\City: Ningbo city, Zhejiang Province, Chinaויתכן ומיובאים ארצה
לתעשיית המזון כפי המצ"ב אינם כשרים גם אם הם נושאים את ציון הכשרות של ה  O.Uועל כן המשגיחים מתבקשים לדווח לנו
על ניסיון לשווק תוצרת זו במקומות המושגחים ללא אישור הרה"ר לישראל.

בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל ' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169
*הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני!
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הבהרה :בהנחיות למתן תעודת כשרות לפסח למסעדות אשר פורסמו בתאריך י"ב כסלו תשע"ג ) (26.11.12פורטו בעמוד 5
סעיף ד' המוצרים הנחשבים לקטניות ובכלל זה צוין" :אורז ,אפונה ,גריסים ,חומוס וכד'" .ברצוננו להבהיר כי הכוונה הייתה
במקור לגריסי קטניות בלבד וחלילה לא לגרעיני שעורה המכונים גריסים שאז וודאי חל איסור מוחלט לבשלם בפסח.

.9

התקבלה הודעתו של הרב אליהו אברג'ל שליט"א ,אב"ד באר שבע  ,המבקשת להודיע כי אינו מעניק תעודות הכשר כלל ועל כן ,
מדבקות כשרות הנושאות את ציון הכשרות "כשר לפסח למהדרין" עבור מוצרי חלב תחת השגחת הרב משה סויסה ,רב ישובים
בישראל ,המשווקים בארץ או בחו"ל הינם מזוייפים לחלוטין .ידע הציבור ויזהר!

 .10הרבנות עפולה מודיעה בזאת כי בניגוד למשתמע בפרסום בעלון "אינדקס עפולה" המקומי ,המציין לגבי החנות הדגים "דג חי",
רח' קהילת ציון  ,10עפולה ,טל' ,04- 6424716 :כי "המקום מוכשר לפסח" ,הרי שהחנות כלל אינה מושגחת על ידה ואין לה כל
אחריות לגבי כשרות המוצרים הנמכרים במקום .ידע הציבור ויזהר!
 .11במסגרת ביקורת שנערכה ע"י פקחי היחידה הארצית במחסום מעבר "שער אפרים" ,נתפסה משאית אשר הגיע
מאזור טול כרם והובילה "שמן תירס נקי בלי קולסטרול" ,תוכלת :שמן תירס נקי ,נפח 5 :ליטר –  4550גרם
)ציטוט נוסח התויות המקורית( ,בר קוד ,8690983032499 :המוצג כ"כשר  O.Uאיחוד הקהיליות החרדיות
אמריקה" ,שם היצרן" :יונקא – מניס" ,טורקיה ,מאורז בלעדית למחזיק הסימון המסחרי חברת "אלאסואק
טלוטניה אלכברא ,טל' ,02- 2959174 :מבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא ,כי המוצר כלל לא קיבל את אישורה .אין
לקלוט מוצר זה בשום אופן במקומות המושגחים) .לפרטים נוספים אודות המוצר ומוצרים מיובאים אחרים יש
לפנות למח' היבוא ברה"ר בטל' מס' טל'.(02- 5313137/38 :
חב' "אבוט" ו"פורמדיקו" בקשו להבהיר ולהתנצל לגבי המדבקות המשובשות המופיעות ע"ג מוצריהן לפסח כלהלן:
בשנה האחרונה ,פעלו החברות להסדרת תעודת כשרות לפסח עבור מוצרי "סימלאק" ו"איזומיל" גם בכשרות רגילה באמצעות ה O.U -
לאוכלי קטניות ובאישור הרבנות הראשית לישראל הן למוצרי פרווה והן למוצרים חלביים המיועדים לאוכלי אבקת חלב נכרי .בשל תקלה
לא הודבקו המדבקות על המוצרים מיד לאחר הייצור כמוסכם ובנוסח התוית אף נוצר בלבול בין פרווה לחלבי ,כך ,שהמוצרים הגיעו למדפי
המכירות ללא המדבקה כמתבקש ועל כך בקשו להביע את התנצלותם.לאור המצב שנוצר ומתוך התחייבות כי להבא המוצרים ישאו את
סימול הכשרות לפסח ולכל השנה על גוף האריזה ללא צורך במדבקה ,הוחלט כי צוותים מטעם החברה בתיאום עם הרבנות הראשית
יסיירו ויפעלו בקרב רשתות השיווק ברחבי הארץ על מנת להדביק באופן מבוקר את המדבקות הנ"ל תוך הפרדה בסימון בין מוצרי
"פרווה" ל"חלבי" ובכך למנוע תקלה מהציבור .משגיחי הכשרות יוכלו לפנות למר משה חסיד ,המרכז את פרוייקט ההדבקה מטעם
החברה ,מס' נייד ,054- 6696250 :טל' ,08- 6604400 :מייל. Moshe@pharm-up.com :
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה מוסמכת:
אשקלון
כפר סבא

 מהודעה שנמסרה ע"י הרבנות אשקלון עולה ,כי הוסרה ההשגחה מכל סניפי "זול ובגדול" – אשקלון ואין הם נתוניםלהשגחת הרבנות
 -הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות כ"ס מבית העסק ה"קייטרינג של עמיר" ,רח' יערה  ,1כ"ס ואין הם נתונים להשגחתם

מעלה יוסף

-

נהריה

-

פתח תקוה

-

קרית ביאליק

-

הרבנות לכשרות
ארצית

רמת גן

-

רמת ישי

-

תל אביב

-

הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות מעלה יוסף מהמקומות הבאים ואין הם נתונים להשגחתה" :מאפיית תרשיחה" ,תרשיחה
מעלות ,מאפיית "שהאין" ,תרשיחה מעלות .כמו"כ  ,מסעדת "הדרלה" באגם המונפורט מפרסמת עצמה ככשרה מבלי שיש
להם תעודת כשרות על פי חוק
הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות נהריה מבתי האבות הבאים :בית אבות "פלאס" ,רח' המעפילים  ,27נהריה ,בית אבות
"חוסן" ,רח' ויצמן  ,3נהריה ,בית אבות "פנורמה" ,רח' המעפילים  ,6נהריה ,כמו"כ ,ישנו עסק בשם "ע .תדמור קייטרינג
בע"מ – מסעדת רם" ,סניף נהריה ,קניון נהריה קומת ביניים במתחם האוכל ,מפרסם עצמו ככשר ע"ג פליירים ברחבי
נהריה מבלי שיש בידו תעודת כשרות כחוק
הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות פ"ת ואין הם נתונים להשגחתה :מסעדת "מולדן" ,רח' ז'בוטינסקי  ,63פ"ת ,מזנון "תיקי
טאקה" ,רח' מוטה גור  ,7פ"ת ,קונדיטוריה "גאיה ברטלה" ,רח' הרכב  ,5פ"ת" ,קפה אילנס" ,רח' בן ציון גליס  ,9פ"ת
הוסרה השגחת הרבנות מבית האריזה לקטניות ופירות יבשים ,בבעלות המפיץ יוסי ישראלי ,רח' החרושת  ,55קרית
ביאליק ואין הם נתונים להשגחתם
להלן שמות בתי עסק שהוסרה מהם הכשרות" :ממתקי לואי" )"בודי גוס"( ,שכונת עין אתינה אום אל פחם" ,דגי זידאן
ריאם" מדליית אל כרמל
לבקשת הבעלים של בית העסק "קפה ג'ק" )חלבי/מהדרין( ,רח' ארלוזורוב  ,1רמת גן הוסרה הכשרות מהמקום ע"י
הרבנות רמת גן
הרבנות רמת ישי מודיעה בזאת כי "דורי קינוחים" ,רמת ישי ,אשר מייצר ליקרים ושוקולדים אינו עומד תחת השגחתם
יותר לאור הודעתם על הפסקת הייצור במקום
להלן מקומות אשר מוצגים ככשרים ואינם נתונים להשגחת הרבנות ת"א :מסעדת "שווארמה לתיאני" ,רח' השומר ,1
ת"א" ,בורקס לוינסקי" ,רח' הכרמל  ,3ת"א ,כמו"כ אטליז "לחם מרדכי )מרקו( ,רח' העליה  ,25ת"א ,לא נתון להשגחת
הרבנות ת"א מזה כמה שנים

P

מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות רמת גן עולה כי הוחזרה הכשרות לבית העסק "טאבון הזהב" ,שד' ירושלים  ,3רמת גן ומעתה הם
נתונים להשגחת הרבנות.
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 .12רבנות באר יעקב מבקשת להודיע לציבור המשגיחים כי המשווק "גן הירק" ,רח' פלורנטין  ,15ת"א ,וכן המשווק "קובי לוי"
שיווקו תוצרת חקלאית תוך החתמת תעודות באמצעות חותמת מזוייפת של הרבנות באר יעקב ,על אף כי אינם נמצאים תחת
פיקוחה .בהתאם לכך ,אין לרכוש תוצרת ממשווקים אלו במקומות המושגחים .נגד הבעלים ינקטו צעדים כדין .ידע הציבור ויזהר!
 .13זהי רות! לאחרונה התקבלה תלונה על כך שאירועים המבוצעים לחברות ולועדי עובדים ע"י חברת ההפקות "מורן הפקות"
ב"מועדון משכית  ,"3רח' משכית  ,3הרצליה ,הוצגו ככשרים באמצעות תעודת הכשר השייכת במקור לקייטרינג ביבנה תוך
הכשלת הציבור .בהתאם לכך ,אין לאשר עריכת אירועים במקום הנ"ל מחשש למכשול ולאור העובדה ,כי אין בידיהם תעודת
הכשר כחוק מטעם הרבנות המקומית המוסמכת .כנגד האחראים ינקטו צעדים.
 .14ממחלקת היבוא ברה"ר לישראל נמסר ,כי תעודה מס'  ,11888מיום א' אלול תשע"ב אשר ניתנה במקור לחב' היבוא "יובל עדן"
עבור "אגוזי קשיו קלופים" על בסיס בדיקת מעבדה – מבוטלת ,הואיל ולפסח אין מאשרים קשיו קלוף אלא רק בהשגחה צמודה ,
כך שהתעודה ניתנה עקב תקלה .אין לקלוט תוצרת זו במקומות המושגחים על מנת לא להכשל) .לפרטים נוספים אודות המוצר
ומוצרים מיובאים אחרים יש לפנות למח' היבוא ברה"ר בטל' מס' טל'.(02- 5313137/38 :
להלן נתונים לגבי תרופות הכשרות לפסח אשר התקבלו מאת הרב מנחם רוזנברג שליט"א והרב מנחם
לפקיבקר שליט"א ,רבני שירותי בריאות "כללית" ,ניתן להתקשר ולברר על תרופות החל מיום רביעי ט' ניסן
תשע"ג ) (20.03.13עד יום ראשון י"ג ניסן תשע"ג ) (24.03.13בין השעות ) 21:00 – 17:00במוצש"ק שעה אחרי צאת השבת( עד
השעה  23:00בטלפונים ,02- 5713285 ,04- 9494743 ,077- 7292896 ,08- 9087421 :וכן לקבל נתונים גם באתר :
http://www.clalit.co.il/he-il/guides/medicinepassover.htm

הערכות לפסח תשע"ג – המשך
הודעה ממחלקת בתי המטבחיים :על מנת למנוע תקלות והכשלות כבעבר ,ברצוננו להזכיר כי לקראת חג הפסח נפוצה תופעת
"השחיטה השחורה" ועל כן יש להקפיד שלא לקלוט בשר טרי אלא אם כן הוא נשחט בבית מטבחיים הפועל לפי נהלי הכשרות של הרבנות
הראשית לישראל .בכל בית מטבחיים צריך להיות רב הממונה על בית המטבחיים מטעם הרבנות המוסמכת לכך והוא אחראי על כל
הנעשה בבית המטבחיים בכל ימות השבוע ולא רק ביום השחיטה .בשר היוצא מבית המטבחיים יהיה מנוקר ומוכשר .בבשר צריכים להיות
סימני כשרות :חותמות ,פלומבות ומספור הבהמה וכן אישור כשרות בו מפורטים :יום השחיטה ,חלקי הבשר והמספור וכמויות וניקור .יש
לוודא עם המשגיח בבית המטבחיים את נכונות פרטי המשלוח .נבקש מהרבנים והמשגיחים לפעול בהתאם להנחיה זו.

•

בהזדמנות זו אנו חוזרים ומזכירים כי אין לאשר הובלת בשר טרף וכשר יחדיו באותה משאית מבתי המטבחיים המאושרים לחנויות
והאיטלזים בערים השונות אלא יש להובילם ברכב נפרד בלבד וזאת לאור תקלות חמורות שאירעו בעבר .

•

תערובת לבהמות כשר לפסח  -עבור חג הפסח מכינים תערובת לבהמות מתירס .היות ואי אפשר להוציא את כל גרגרי החיטה והשעורה
מהתירס ובתערובת נשארת לחות ,טוב לקנות תערובת זו לפני הפסח כדי שיהיה ביטול לפני הפסח לגרגרי השעורה /החיטה שנטחנו ביחד
עם התירס )נשאר גרגיר אחד לחמש מאות גרגירי תירס(.

•

מזון לחיות מחמד  :ברצוננו להסב את תשומת לב הציבור כי מאכלים לכלבים וחיות מחמד עשויים להכיל חמץ גמור ועל כן יש להקפיד
ולרכוש מזון לפסח אשר נבדק ואושר ע"י רבנות מוסמכת שהוא נקי ממרכיבי חמץ.

•

דיו המוחתם על גבי הבשר  :חלק מהדיו המוחתם על הבשר בארץ מכיל תמצית תירס הממתיקה את הדיו .לכן ,מי שמקפיד לא לאכול
בפסח דברים המופקים מקטניות  ,עליו לקלף את החותמת לפני הבישול.

•

שמן זית מעורב :ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי בשווקים מסתובבים "שמני זית מעורבים" הנושאים את הכיתוב "כשר לפסח" מבלי
לציין כי הנ"ל מכיל קטניות .לעיתים מזומנות אף נושאים ציון כשרות מזויף .ניתן לזהות כי המוצרים הנ"ל מכילים שמן סויה על פי מחירם
הנמוך  .כמו כן בתבלין הפפריקה האדומה לפעמים מערבים בו שמן סויה )קטניות( מבלי ידיעת הצרכנים.

•

עדשים אדומים :מנתונים שהתקבלו לאחרונה נמצא כי רוב סוגי העדשים האדומים המיובאים ארצה מעובדים עם שמן צמחי ובנוסף אף
מכילים " "CITRIC ACIDאשר מקורו עשוי להיות בהחלט מחמץ ועל כן אין לעשות שימוש בעדשים אלו אף לנוהגים לאכול קטניות בשל
החשש לחומר הנ"ל .נא להביא לידיעת המשגיחים במפעלי האריזה למיניהם ,שלא לקלוט אלא אך ורק עדשים אדומים המלווים
בתעודת הכשר המיוחדת לפסח מטעם מחלקת היבוא הארצית.

•
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היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות
•

רשתות שיווק :סניף שבו הוכשרה אחת מהמחלקות על מנת להתחיל במכירת מוצרים כשרים לפסח זמן מספיק לפני החג  ,יקפיד על כך
שלא תהה כניסת עובדים וניידות בין המחלקות השונות אלא אם כן העובדים ניקו את עצמם ,בגדיהם ורגליהם כדבעי כגון :החלפת סינר או
כפפות ,ניעור הבגדים ושטיפת ידיים .למותר לציין כי יש לוודא שלא יוכנס כלי חמץ למחלקה זו כגון סכינים או משטחי עבודה וכדומה.

•

עוגיות בוטנים ,קוקוס ,אגוזים ,שקדים :נא לשים לב כי קיימים יצרנים המייצרים בימים אלה עוגיות אלו כאשר בחלקן הן מכילות קמח
מצה אך היצור הוא חמץ גמור .כל המבקש לרכוש עוגיות אלו עבור שימוש בפסח יוודא תחילה כי מסומן במפורש "כשר לפסח" על האריזה
המקורית על מנת לא להיכשל במהלך החג .מומלץ לא לקנות מוצרים אלו וכל מוצר אחר בתפזורת ללא זיהו שם נותן ההכשר) .עיין סעיף 4
בעדכון זה(.

נוהל מכירת חמץ לנוכרי ערב פסח תשע" ג
הננו פונים בזאת לרבנים העוסקים במכירת חמץ מטעם הרבנויות המקומיות ערב פסח ,לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים לבעלי העסקים
המבקשים זאת  ,יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף ,תוך הקפדה כי ע"ג התעודה ירשם במפורש ומודגש )רצוי בכתב ובצבע
בולט( "אישור זה אינו מהווה תחליף לתעודת הכשר".
בעלי עסקים ללא הכשר המבקשים למכור את חמצם ערב פסח – יוכלו לבצע את המכירה באמצעות נציגי הרבנות המקומית אך אין להעניק להם
אישור בכתב לצורך הצגתו .במידה ועל פי שיקול דעת הרבנות יש צורך במתן אישור כתוב ,יש לרשום אותו על שמם הפרטי בלבד של בעלי
העסקים וזאת ללא שימוש בלוגו הסטנדרטי של הרבנות המקומית ,על מנת למנוע מהציבור הצופה באישור המוצג בבית העסק  ,לחשוב כי בעל
החנות הנ"ל מפוקח גם לעניין כשרות מה עוד שאין לנו כל ערובה לכך שבמהלך הפסח הנ"ל לא ימכור חמץ בחנותו לציבור ובכך למעשה יפקיע
את תוקף המכירה מיסודה דבר העשוי ליצור מכשלה ואף הטעיה צרכנית חלילה .עם זאת ,ניתן שפרטי הרבנות המקומית ירשמו בתחתית הדף
לפי העניין לצורך זיהוי.
ככל שיוחלט במקרה זה ליתן אישור על מכירת חמץ לבית עסק ,יש לדרוש ולהתנות את מתן האישור בהתחייבות חתומה של בעל העסק לכך
שבמידה וייתפס כשהוא מוכר חמץ בפסח במזיד ,הרי שתפוג כל תוקף המכירה רטרואקטיבית וכל האחריות להפסדים בגין הסרת כשרות או כל
נקיטת הליך אחר תהיה על אחריות בעל העסק בלבד.
כמו"כ יש להביא לידיעת הציבור ובעלי העסקים כי מקומות מושגחים לא יוכלו לרכוש תוצרת אחר הפסח אלא ממשווקים ,יבואנים ,ספקים ומחסני
מזון וכל שכן מיצרנים ,אשר ביצעו מכירת חמץ לנוכרי באמצעות נציגי הרבנות המקומית בלבד.

הודעה מלשכת הרה"ר לישראל :הננו להביא לידיעת כת"ר כי בעבר התכנסה ועדת התרופות של הרבנות הראשית לישראל ,ע"מ לדון
בנושא כשרות התרופות בכלל ולפסח בפרט .במהלך הישיבה הועלתה סוגיית התרופות המכילות חמץ והשימוש בהם באופן המותר על פי
ההלכה .במסגרת זו התבקשנו להנחות את הרבנים העוסקים במכירת חמץ לנוכרי ערב הפסח לפעול כדלקמן:
.1
.2
.3

לכלול בטופס מכירת החמץ לנוכרי גם תרופות שיש בהן חשש חמץ ולבקש להצניעם בהתאם.
להוסיף סעיף מיוחד בטופס המכירה בו יצויין כי במידה והמוכר )בין אדם פרטי ובין בעל בית מרקחת( יזדקק
לעשות שימוש בפסח בתרופות הנ"ל )המאוכסנות אצל היהודי( הרי שהנכרי מרשה לו להשתמש בתרופות אלה
במהלך ימי הפסח.
ככל שאכן יעשה שימוש בתרופות אלו  ,הרי שהדבר נעשה בהיתר הבעלים ללא הפקעת תוקף המכירה ובמקביל
מוסכם על הצדדים כי כל מכירה תקוזז עם הנוכרי לפי שומא כמפורט בשטר המכירה הכללי של הרה"ר.
יהי רצון שנזכה במהרה לקיום הברכה" :כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך" )שמות ט"ו ,כ"ו(

העתקים :
מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר ירון קטן ,עו"ד – יועץ משפטי הרה"ר לישראל
מר זיו מאור – דובר הרה"ר לישראל
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