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הרבנות הראשית לישראל – אגף הכשרות הארצי
מאחלים לכל בית ישראל  -חנוכה שמח!
 .1לקראת חנוכה – זהירות מזיופים בשמני זית
במסגרת פעילות אכיפה של מפקחי היחידה הארצית נמצאו משווקים בקבוקי
משקה המסומנים כשמן זית תוך הצגתם ככשרים באמצעות סימונים מזוייפים:
 "יורשלמי שמן זית כתית מעולה" מיוצר ומשווק ע"י א.ד .שיווק זיתיםת.ד 7011 .כרמיאל ,מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחוג
חת"ס ב"ב .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי לא ניתנה על ידם כשרות
למוצר.
 "שמן זית שער ירושלים" מיוצר ומשווק ע"י שלום מ .קרית מלאכי טל' ,054-2104914מוצג ככשר בהשגחת בד"צ העדה החרדית .מבד" צ
העדה החרדית נמסר כי לא ניתנה על ידם כשרות למוצר.
 "שמן זית כתית כבישה קרה "קורטינה" ,המסומן כמיוצר ומשווק ע"י"שמן קורטינה" ,מוצג ככשר לפסח ,היתר מכירה התשע"ה ,בהשגחת
הרבנות לכשרות ארצית .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי מדובר בזיוף.
 "שמן זית סורי כתית מעולה – תבור" ממולא ע"י יצרן מס'  7532משק ביתחג'  74ד.נ .הרי תבור ,מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית
וחת"ס פ"ת.
 "זית וגפן" מושב בני ציון מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארציתוחת"ס פ"ת.
 "כרם הזית  -שמן זית כתית מעולה בכבישה קרה" ממולא ע"י יצרן מס' 71330א.ת .תרדיון משגב מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית.
 מבד"צ העדה החרדית נמסר על שיווק "שמן זית טהור כתית מעולה 1ליטר יבואן ס.פוד מזון אורגני בע"מ טירת יהודה ,הנושא את חותם הבד"צ,
אך לא קיבל את אישורם.
אין לקלוט שמנים אלו במקומות המושגחים .יש ליידע את משרדי היחידה
הארצית או את מפקחי היחידה על כל מקום בו נמכרים שמנים אלו.
מעדכונים שהתקבלו בעבר עולה כי בחלק מן השמנים ישנו עירוב של שמנים
שאינם שמן זית.
יש לציין כי בשמן זית מזוייף קיים לעיתים גם חשש לערלה ,מורכבות גידולי
השמיטה ,שימוש ברכיבים נוספים שאינם כשרים או ללא כשרות לפסח ,חשש
טבל ,חומרי טעם וריח ,צבעי מאכל ,אמולסיפייר לא מאושר וכו' .לרוב ,ניתן
לזהות את שמני הזית המזוייפים על פי מחירם הנמוך הנע בין ₪ 20-10
לליטר.
לאור תלונות בעניין זיוף כשרותם של שמני הזית ,נערכה בעבר ישיבה של
הרה"ר עם נציגי מועצת הזיתים ומשרד הבריאות ע"מ ללבן סוגיה זו ולמצוא
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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דרכים לפתרון הבעיה.
במהלך הישיבה נמצא כי על פי תקן הישראלי ת"י  1145וכן ת"י  , 191אסור בשום אופן לייצר ולשווק שמן זית
ולציינו ככזה ,אשר מעורב בו שמן אחר כגון :שמן סויה המלווה לעיתים בתוספת צבעי מאכל ואמולסיפייר וכדו'.
הוברר עוד כי תוספת המילה "מעורב" בסמיכות לציון "שמן זית" אף היא אסורה על פי תקן זה .במהלך הישיבה
הובהר כי ישנה אוכלוסיה אלרגית לשמן סויה ,כך שהצריכה של שמן מעורב מתוך חוסר ידיעה והטעיה מהווה נזק
בריאותי ישיר .כמו"כ יש לציין ,כי ציבור רחב מקפיד לעשות שימוש דווקא בשמן זית לצורך הדלקת נרות שבת וכן
הדלקת נרות חנוכה או לחלופין ,לצרכים בריאותיים ועל כן ההטעיה בעניין זה חמורה על אחת כמה וכמה .בחלק
מהשמנים מצויין "כשר לפסח" ללא תוספת "מכיל קטניות" ובכך מוטעים הצרכנים המקפידים שלא לאכול קטניות
בפסח .נותני ההכשר מתבקשים שלא לשתף פעולה עם ייצרנים המטעים ומכשילים את הציבור ולא להעניק הכשר
אלא אם כן היצרן עומד בנוהלים דלעיל .עם זאת ,ראוי לציין כי עירנותו של הציבור במהלך השנים האחרונות
והימנעותו מלרכוש תוצרת מזוייפת על אף מחירה הנמוך ,בד בבד עם סרוב הרבנויות המקומיות לשתף
פעולה עם תופעה זו  ,הביאה לצמצומה ועל כך יבורכו.

 .2הונאת כשרות – מפעל מילוי שמנים בכפר ברטעה
בפעילות שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית במפעל למילוי שמנים השוכן
בכפר ברטעה )שחלקו נמצא בשטחי הרשות הפלסטינית( נתפסו סלילי
מדבקות רבים מאוד ועליהן סימוני כשרות אשר נמצאו מזויפים על פי הפירוט
להלן:
 שמן חמניות  2700מ"ל משווק ע"י א.ע סחר לשיווק ,מסומן ככשרבהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחתם סופר בני ברק.
 שמן תירס אל בסמה  2700מ"ל מסומן ככשר בהשגחת הרבנות לכשרותארצית.
 שמן זית ירושלמי  630ליטר )הטעות במקור במדבקה( מסומן ככשרבהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחתם סופר בני ברק.
 שמן קנולה מזוכך שמן השף  17.4ליטר מסומן ככשר בהשגחת בד"ץ ביתיוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל ) אינו מיובא לארץ כבר למעלה
מחצי שנה(.
 שמן סויה משווק ע"י שמן אלבסמה  16ליטר מסומן ככשר בהשגחתהרבנות לכשרות ארצית וחתם סופר בני ברק.
 שמן צמחי מזוכן שמן בסמה מזוכך  16ק"ג מסומן ככשר בהשגחת הרבנותלכשרות ארצית וחתם סופר בני ברק.
 שמן קנולה משווק ע"י הדר שיווק  2700מ"ל מסומן ככשר בהשגחתהרבנות לכשרות ארצית וחתם סופר בני ברק.
מגופי הכשרות המופיעים על התוויות נמסר כי סימוני הכשרות מזויפים ואין
הם נותנים שירותי השגחה במקום הנ"ל!! י דע הציבור וייזהר!
אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים! נא לדווח ליחידה הארצית על כל
מקום בו הם נמכרים או נסיון לשווקם על מנת שנוכל להמשיך ולפעול לעצירת
זיופים אלו.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .3ביטול תעודות כשרות לעוגיות מיני אוראו
מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל הודיעה על ביטול אישורי יבוא מספר
 35334 ,33525ו 40224-שניתנו על ידה למוצרים "מיני אוראו  -ביסקוויט
סנדוויץ קקאו במילוי קרם בטעם שוקולד/וניל קטיפתי" המסומנים כמיוצרים על
ידי מונדלז אינדונזיה ומיובאים על ידי אברהם גד ,המוצגים ככשרים בהשגחת
ה KVHארה"ב ובאישור הרבנות הראשית לישראל .ביטול התעודות נעשה
בעקבות מידע שהתקבל מוועד הכשרות ה  KVHארה"ב לפיו ,במסמכים על
פיהם הונפקו אישורי היבוא נערכו שינויים לאחר הנפקתם והם חשודים
כמזוייפים .אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ויש להחזירם לספקים.
היבואן נדרש לאסוף את התוצרת ולהפסיק את שיווקה כל עוד היא מוצגת
ככשרה .ידע הציבור ויזהר!

 .5קייטרינג אלהנא פקיעין – מצג כשרות בניגוד לחוק
מפניות שהתקבלו במשרדי הרבנות הראשית לישראל עולה כי קייטרינג אלהנא
מציג עצמו ככשר בניגוד לחוק באמצעות שילוטים ובאמצעות תעודות מטעם
גופים שאינם מוסמכים ביניהם בד"צ ועדת חוג הרבנים ירושלים והמשגיח
אברהם שם טוב ,וכן באמצעות תעודה מטעם הרב דוד פרץ שאינו מוסמך לתת
כשרות במקום.

 .6אבקת חלבון בכשרות מזוייפת
בביקורת של מפקחי היחידה הארצית נמצא המוצר אבקה להכנת משקה על
בסיס מי גבינה חלבון  WHEYהמיוצר על ידי סקייתיק נוטרישן הונגריה ומיובא
על ידי כמלח בוני הגליל בע"מ )ענק תוספי התזונה – פקיעין( מוצג ככשר
בהשגחת רב פקיעין החדשה לאוכלי חלב נכרי ללא חשש טבל עורלה ושביעות
הרב דוד פרץ שליט"א .מהרב פרץ נמסר כי כיתוב הכשרות במקום נעשה שלא
בידיעתו והסכמתו .מחברת כמלח בוני הגליל נמסר כי הדבקת המדבקה
נעשתה בטעות ותודבק מדבקה ללא כיתוב הכשרות .יודגש כי הרבנות
הראשית לישראל אינה מאשרת חלב נכרי ניגר .יש לעדכן את היחידה הארצית
על כל מקום בו נמכר המוצר עם כיתוב הכשרות המוטעה.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .7שיווק חתיכות דג ללא סימני כשרות למסעדות
מביקורות שנערכו במסעדות שונות עולה ששווקו נתחי טונה ללא עור מעובד
קפוא ,ללא כל ציוני כשרות על גבי אריזות הניילון של המוצרים .פרטי המוצר,
כפי שמופיע על גבי התווית ,הם :שם המוצר :נתחי טונה ללא עור מעובד
וקפוא .היבואן :טבע ים שיווק בע"מ .היצרן :ספיישל אקווטיק פרודקטס
אימפורט אנד אקספורט ,ויטנאם .מבדי קה שנערכה מול מחלקת הייבוא עלה
שמוצר זה לא קיבל את אישור הכשרות של מחלקת הייבוא .יש למנוע קליטה
של מוצר זה במקומות המושגחים ,ולהחזיר מידית תוצרת שכבר נקלטה
לספק.

 .8שיווק משקאות חריפים בכשרות מזוייפת
במשרדי היחידה הארצית התקבלה הודעת הרב מאיר סייג שליט"א רב העיר
מעלות כי ברחבי הארץ משווקים בקבוקי משקה שונים הנחזים להיות משקאות
חריפים מסוגים שונים המוצגים ככשרים בהשגחת רבנות מעלות ,בעוד
הרבנות מעלות לא נתנה מעולם הכשר למוצרים אלו .מבדיקת מפקחי היחידה
הארצית נמצאו המוצרים הבאים:
 .1ספיריט  96%בבקבוקי 200מ"ל ו 1ליטר .2 .וודקה מוסקבה .3 .וודקה
לניגרד  -מיוצרים על ידי יקב ברוש ,מס' יצרן  784גמלא ,מוצגים ככשר
בהשגחת רבנות מעלות .המוצרים לא קיבלו את אישור רבנות מעלות .אין
לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים ,ויש לעדכן את משרדי היחידה
הארצית על כל מקום בו נמכרים מוצרים אלו.

 .9הודעת מחלקת רשתות שיווק – מוצרי מדף שאינם מאושרים
לפני מספר חודשים פורסם עדכון מאוזן " :סדרת הפעולות בנוגע למוצרי ייבוא המצויים על גבי מדפי רשתות
השיווק" ,המפרט את סדר הפעולות לבדיקת הכשרות החוקית של מוצרי מדף במרכולים ,ואשר מפרט גם את
הצעדים שיש לנקוט בכל שלב .מאז פרסום העדכון הנ"ל ,בוצעה עבודה בשטח וכן התקבלו פניות מהשטח ,ועל
פיהן סודרה הרשימה הבאה ,המפרטת מוצרי מדף שעשויים להימצא במדפי המרכולים המושגחים מבלי שיש
עבורם תעודות הכשר כחוק .יש להדגיש שברשימה הבאה לא מופיעים מוצרים שייתכן שבאקראי שווקו למרכול זה
או אחר ,אלא רק כאלה שלפי דעתנו עשויים להיות משווקים באופן נרחב ומתמשך למרות שאין עבורם תעודות
הכשר כחוק.
נבקש להדגיש שעפ"י נהלי הכשרות של הרה"ר לישראל אין לאשר קליטה או שיווק של משקאות חריפים וכדומה
בבתי האוכל המושגחים כחוק מבלי שיש עבורם אישור כשרות מטעם רבנות מוסמכת בארץ או מטעם מחלקת
הייבוא של הרה"ר לישראל .הנחיה זו תקיפה לכל סוגי המשקאות.
נבקש לפעול בשיתוף פעולה בין כל הגורמים ,ולמנוע קליטה )ושיווק( של מוצרים ללא הכשר כחוק במרכולים.
מצ"ב רשימת מוצרים אשר נמצאו משווקים במרכולים )באופן נרחב( מבלי שיש עבורם הכשר כחוק )הערה :ייתכן
שבעתיד יוסדרו אישורי כשרות למוצרים אלו ,ואז ניתן יהיה לקולטם בכפוף להמצאת תעודת הכשר מתאימה
כחוק(:
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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#

שם המוצר

1

גבינה לבנה למריחה  7290003525188PHILADELPHIAקראפט
ארה"ב
 3175460000864בורסאן ,צרפת
גבינת בורסאן טבעי/עם טעמים

2

ברקוד

3

3175460000062

4

3175460000017

שם היבואן

שם היצרן

פודסנטו מלינדה סחר בע" מ
א.סיימן סחר בע"מ

5

גבינת עיזים שברו

 Grand Ouche 3272770003148א.סיימן סחר בע"מ

6

קממבר מרסי שף

 3523230016230אוריאל ,צרפת

א.סיימן סחר בע"מ

7

גבינת טרטר

 7290102301881פרומרסק ,צרפת

א.סיימן סחר בע"מ

8

כרובית וברוקולי קפואים

9

גלידה/קינוח האגן דאז בטעמים

 7290013615947האחים חמוי בע"מ
7290013615930
 3415584601128האגן דאז ,צרפת ג'נרל מילס ישראל בע" מ
3415581133110
 096619105809קירקלנד ,ארה"ב אומר שירה בע"מ

 10תרסיס שמן קנולה

 .10שיווק שמן דומה  -כשר ולא כשר
בעקבות עירנותו של משגיח כשרות נמצא כי שווקו לעסק שבו הוא משגיח
שמני זית כתית ללא ציוני כשרות ושמנים עם ציוני כשרות  -תחת המותג "כרם
זיתים" ,תוך ציון הכתובת קרית ענבים אשר סופקו על ידי המשווק "כרם
זיתים" .על מנת למנוע חשש לשיווק שמנים ללא כשרות במקומות המושגחים
סוכם עם הספק על איסוף השמנים הנ"ל ,על הפסקת שיווק של שמנים תחת
המותג "כרם זיתים" ללא ציוני כשרות ,ושהשמנים עם ציוני הכשרות מטעם
הרבנות לכשרות ארצית ישווקו רק בתוספת הולוגרמה על מיכלי השמן מטעם
הרבנות לכשרות ארצית .הננו להבהיר שיש לקלוט במקומות המושגחים
שמני זית כתית ,תחת המותג "כרם זיתים" ,ואשר מצוין על גביהם שהם
מיוצרים על ידי "אלרוזנא סחר בינלאומי" רק אם הם נושאים ציוני כשרות
כחוק ורק אם הם נושאים הולוגרמות מטעם הרבנות לכשרות ארצית.

 .11שיווק יין דומה  -כשר ולא כשר
נמצאו משווקים סדרת משקאות "צינזנו" ,ורמוט ,המכילים יין ,עם וללא הכשר ,
המיובאים על ידי חברת  IBBLSבע"מ ,ולהם תוויות דומות .בבדיקה עם מחלקת
היבוא נמצא כי יש להסיר מהמדף ולהחזיר לספק לאלתר את המשקה ללא
כשרות .יש חשיבות גדולה לבדוק את כשרותו של כל משקה ומשקה ,ולמנוע
קליטה במסעדות ובעסקים המושגחים של משקאות דומים ללא ציוני כשרות.
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .12מוצרי יבוא ללא אישור
מביקורות של מפקחי היחידה הארצית ומנתונים המתקבלים נמצא כי משווקים
המוצרים המיובאים הבאים המוצגים ככשרים ללא שקיבלו תעודת הכשר
ממחלקת היבוא כחוק:
 בננה מיובשת צ'יפס מסולסלת ,מיובאת על ידי יוסף הרצל לוי יבואני פירותיבשים ואגוזים ,מוצג ככשר פרווה באישור הרבנות הראשית לישראל.
המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל.
 קנדה דרי משקה מוגז בטעם ג'ינג'ר איל מיוצר על ידי יצרן מאושר של דרפפר סבן אפ אמריקן בוטלינג ארה"ב ומיובא על ידי חברת אינפיניטי 02-
 ,2404582מוצג ככשר באישור כ Kארה"ב .המוצר לא קיבל את אישור
הרה"ר לישראל
 משקה תה קר מוגז ליפטוניק מיוצר על ידי פפסיקו צרפת ומיובא על ידיא.ג.ל .סחר מזון בע"מ מוצג ככשר באישור בי"ד פריז צרפת .המוצר לא
קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל.
 תרסיס שמן קנולה מיוצר על ידי קירקלנד ארה"ב ומיובא על ידי אומרשירה בע"מ גבעת שמואל ,מוצג ככשר פרווה בהשגחת חת"ס ב"ב וOU
ובאישור הרבנות הראשית לישראל .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות
הראשית לישראל.
 תערובת להכנת עוגה מיוצרת בקנדה עבור פודור יבוא ושיווק פתח תקוהמוצג ככשר בהשגחת  CORוחת"ס פ"ת .המוצר לא קיבל את אישור
הרבנות הראשית לישראל.
 גלידה  PLOMBIRהמיוצרת על ידי אנרג לידה בלארוס ומיובאת על ידיפרימק דמיטרי ,מוצג ככשר בהשגחת בד"צ מאור הכשרות הרב לוינגר
הרב גואלמן .המוצר לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל.
אין לקלוט מוצרים אלו במקומות המושגחים.

 .13אתר האינטרנט החדש של הרבנות הראשית לישראל
הרבנות הראשית לישראל השיקה אתר אינטרנט חדש בכתובת
 .WWW.RAB.GOV.ILניתן למצוא באתר החדש את נהלי הכשרות של
הרבנות הראשית ואת רשימת מוצרי היבוא המאושרים על ידי מחלקת
היבוא בקישור
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/yevu_pirsum

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
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 .14חציל קלוי – למרות הכיתוב אינו מהדרין
ממידע שהגיע לרבנות הראשית נמצא כי משווק המוצר חציל קלוי על האש
המיוצר על ידי קורהאן פזלרמה תורכיה ומיובא על ידי ג .ויליפוד אינטרנשיונל
יבנה ,מוצג ככשר לפסח למהדרין פרווה בהשגחת חת"ס ב"ב ובאישור הרבנות
הראשית לישראל בישול ישראל לשיטת הרמ"א .יודגש כי על פי נהלי הרבנות
הראשית לישראל מוצר הכשר למהדרין חייב להיות בישול ישראל גם לפי
שיטת מרן הב"י ,ומוצר זה אינו מוגדר ברבנות הראשית לישראל ככשר
למהדרין.

הסרות כשרות
 Pבתל אביב הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
 אולם איוונטו ,ריב"ל 18 שובל מטעמים ,סולומון  .7המקום ממשיך להיות מוצג ככשר Pבאשדוד הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
 פיצוחי בנצי ,מרכז מסחרי רובע א' צ'רמלה ,תל חי 68 פיצה נאפולי ,דוד וולפסון 1 קפה ספורט ,מורדי הגטאות 14 בני הדייג ,הגדוד העברי 5 מתוקים ,יהודה המכבי 6/8 פליישינג ,ינאי 7 Pבהרצליה הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
 פיצה רומא ,אבא אבן 1 נשיקה מתוקה ,משכית 15 מזרין ,משכית 32 Pבחולון הוסרה הכשרות מסופר שוק חגולי ,התנאים 5
 Pבפתח תקוה הוסרה הכשרות מקייטרינג ארזים לימונים ,יד הבנים ) 30מתחם ישיבת כפר גנים(
Pברמת גן הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
 קפה רוטשילד ,היצירה 28 רייצ'לס ,בן גוריון 130 Pבנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
 מאולמי לוגאסי ,החרש 58 לויס' ,בעלי המלאכה 10 Pבקרית אונו הוסרה הכשרות מסיס קפה ,ירושלים פינת שלמה המלך
 Pבמעלות הוסרה הכשרות מהשווארמה של וינר ,מ"ג המעפילים
 Pבעפולה הוסרה כשרות מקפה גרג ,מתחם  Gבעמק
 Pבשדרות הוסרה הכשרות מאולמי קזבלן ,קהילת מילנו 55
כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל

- 8 -8888

עדכון כשרות מס'  | 1כ"ג כסלו התשע"ח11.12.2017 ,
 Pבשוהם הוסרה הכשרות מטקומי ,הדקל 30
 Pבמועצה האזורית שדות נגב הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים
 סלסטה ,קיבוץ ברור חיל אלפחורס ברילוצ'ה ,נחל עוז קקאו ,בעלי המלאכה  5אזור התעשיה נתיבות Pבמועצה האזורית מטה יהודה הוסרה הכשרות משווארמה הטורקי ,תחנת דלק סונול אשתאול
 Pבמועצה האזורית מטה אשר הוסרה הכשרת ממסעדת יאניביצי ,בוסתן הגליל
 Pבמועצה האזורית זבולון הוסרה הכשרות ממעדנייה לארועים-זיו פלד ,כפר חסידים
 Pבמועצה האזורית חבל מודיעין הוסרה הכשרות מחברת גינות ופרדסים ,האלה  40כפר טרומן
 Pבמועצה האזורית בני שמעון הוסרה הכשרות ממטבח הקצה בית קמה של קייטרינג טו-מנו.
 Pבמועצה האזורית עמק לוד הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
 פלאפל ,10רח' שלום זכריה – אחיעזר קונפטי ,מושב יגל Pהרבנות לכשרות ארצית הסירה את הכשרות מחטיפי הדרום ,רהט
 Pהתקבלה הודעה מלשכת אב"ד בני ברק הרב משה יהודא לייב לנדא שליט"א כי הוסרה הכשרות מקייטרינג
הטוב והמטיב ,דנגור  .41למקום אין תעודת הכשר מגורם מוסמך כלשהו

הודעות מהרבנויות המקומיות
 Pמהרבנות המקומית בנימינה גבעת עדה נמסר כי פיצה פרימה ,המייסדים  20בנימינה אינה עומדת תחת
השגחת על אף פרסום המציג את המקום ככשר.
 Pמרבנות המועצה האזורית חבל מודיעין נמסר כי מכון מיון זרעים מושב רינתיה משק  5אינו עומד תחת
השגחתה.

בכבוד רב,

בברכת התורה והארץ,

הרב יעקב סבג
ראש אגף הכשרות

רפי יוחאי
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,הרב משה דגן  -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו "ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
עו "ד יעקב אלתר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות
ברבנויות לגבי הסטאטוס
להתעדכן
כל כן יש
של ועל
פירסומם
הסטאטוס ליום
בעדכון זה נכונים
בית עסק
מוצר או
העכשווי
כל הנתונים המופיעיםלגבי
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל

