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 הערכות למתן הכשר בתקופה זו.ון: הנד
 

  אנו נמצאים כיום בתקופה רבת אתגרים, נוכח התפרצות המגיפה בעולם והשלכותיה
על האוכלוסיה, הן בפן העסקי הן בפן החברתי והם בפן ההלכתי, נוכח המצב שנוצר 

 חלק מבתי העסק חדלו מלפעול באופן זמני, או צמצמו את פעילותם.

  בהמשך לפנייתו של ראש אגף הכשרות הארצי "הרב יעקב סבג שליט"א לוודא כי
בבתי העסק הפעילים, המושגחים ע"י שאכן מתבצעים נהלי הכשרות ובכלל זה 

 נוכחות של המשגיח בהתאם לנדרש עם כל המורכבות והקושי שנוצר.

 ב אנו מקבלים בהבנה בתי עסק שנאלצו להוציא את משגיחי הכשרות לחל"ת עק
הפסקת הפעילות במקום, יחד עם זאת למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בזכויותכם, 

, התעודות לא יחודשו 7/4/2020בתאריך יג' ניסן תוקף תעודות הכשרות, מסתיים 
 כעת, עד לעדכון שלכם על חזרה לפעילות. 

  עסקים שלא הפסיקו את הפעילות, חל איסור להוציא את המשגיח לחל"ת ועל
 שיך את עבודתו כרגיל.המשגיח להמ

  עסקים שנאלצו בעקבות המצב לצמצם את פעילותם באופן משמעותי, אין להוציא את
המשגיח לחל"ת ועליהם לפנות אלינו ע"מ שנוכל לראות כיצד לסייע ולבחון אם ניתן 

 לצמצם גם את עלות ההשגחה.

 צוות עסקים שמאושרים לעבוד במתכונת חירום, יש לוודא שמשגיח הכשרות קיים ב
החירום שירותק למקום בעת הצורך, וזאת גם לצורך אישורי מעבר בהתאם 

 להנחיות. 

  משגיחי הכשרות נא לעדכן אותנו באופן שותף על כל שינוי במצב, ובפרט אם
 נאלצתם להיכנס לבידוד, וזאת ע"מ שנוכל לשלוח באופן מידי משגיח מחליף.

  מופיעים ברשימת העובדים משגיחי הכשרות במפעלי חירום, יש לוודא שהינכם
בחירום, כ"כ יש להכשיר את המחליף שלכם ולהציב גם אותו במצבת כח אדם 

 בחירום וזאת ע"מ שיוכל להחליף אתכם בשעת הצורך.
 

בתפילה ותקווה שהמגיפה תחלוף במהרה ונתברך כולנו בברכת "כי מלאכיו יצוה לך לשמורך 
 בכל דרכיך...
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 אבי מלול

 
 עמק הירדן מפקח הכשרות
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