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 עדכון כשרות :הנדון
קרית  ארבע  היא ד  ד"ואבהעיר    רב  –א  "ג  דב  ליאור  שליט"נמסרו  מאת  הרהמנתונים  ש  :לבשימו   .1

 סרבול  "בקרית  ארבע  וזאת  לאחר  שהנ  "יקבי  חברון"ל    תעודת  ההכשר  מעהעולה  כי  הוסר  ,חברון
חומרי  גלם  ומיץ  ענבים  ללא  אישור  מחלקת  היבוא  של  הרבנות ל  "מחונהלי  הכשרות  ואף  יבאו  ב  לעמוד

 בהתאם  לכך  אין  לקלוט  תוצרת  חברה  זו  על  כל  מותגיה  ויש  להסיר  את  התוצרת.  הראשית  לישראל
להביא  מידע  זה  לידיעת  הציבור  והמשגיחים נא  .    ולהחזירה  ליצרן  עד  להודעה  חדשהמהמדפים
 .בהתאם

   ירקותתוצרת  קופסאות  שימוריכי  הוחדרה  עלה  החשד  ממידע  שהתקבל  במוקד  היחידה  הארצית   .2
שנערכה  על  ידי  מפקח  היחידה בפשיטה  .  המשווקים  תוצרת  למקומות  מושגחיםלספקים  מהשטחים  

במלח  המוצגת  ככשרה   מלפפונים  –  "פרי  יפה"  חברת  באחד  ממשווקי  המזון  נמצאה  תוצרתהארצית  
לאחר  בדיקה .  "ב"בץ  חוג  חתם  סופר  "בד"  וכן  "הרבנות  לכשרות  ארצית"באמצעות  ציוני  הכשרות  של  

לקלוט  תוצרת   יןא.    מהווה  זיוף  חמורשנים  ועל  כן  הדבר'  חברה  זו  הכשר  מכל  גורם  מזה  מסלאין  נמצא  כי  
  לצורך ו  בכל  מקום  בה  היא  נמכרתיש  לדווח  לנכן  .    התקבלהרמידה  וכבבואף  יש  להסירה  מהמדפים    זו

 .המשך חקירה

 "מרקטטבע    עדן"  תברשמזון  כשו  תוצרת  צרכנים  אשר  רלאחרונה  התקבלו  פניות  רבות  מאת   .3
מדוע לשאלתנו  .  יתמונוכחו  לדעת  לאחר  הקניה  כי  המקום  כלל  לא  נתון  להשגחה  של  רבנות  מקו

מצולמת הוצגה  תעודת  הכשר  ת  המאפה  קל  במקום  ללא  תעודה  ענו  כי  בבואם  למחרכשו  תוצרת
האמור לאור  .  המוצרים  כשריםחלק  מ  וחלק  מהעובדים  אף  טענו  שץ  בית  יוסף  על  הבצקים"של  בד

מוצרים  לא  כשרים  כגון  יין גם  ל  נמכרים  "ברשת  הנהננו  מודיעים  בזאת  כי  ועל  מנת  להסיר  מכשול  
ליידע  את  הציבור  הרחב  על יש  .  ושאר  מוצרים  מיובאים  האסורים  באכילה  ם"גבינות  עכו,  של  גויים

הראשית  לישראל  מבקשת  מהציבור  דורש  הכשרות  בארץ  להקפיד הרבנות    .מנת  שלא  ייכשל
 . לבל יכשלת המוסמכתת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומי במקומות מושגחים בעלי תעודקולרכוש תוצרת אך ור

 
ץ "בד"תחת  ההכשר  "  מחלקת  השחיטה"על  הקמת  באינטרנט  מה  ידיעה  סלאחרונה  פור .4

(  א"ר  ממישקולץ  שליט"ק  מרן  אדמו"בנשיאות  כ"  מישקולץ
4=&cat_id1960=php?n_id.news_read/il.co.2424://http(הרינו .  פתח  תקוה  בעיר

גוף  זה  לא  קיבל  את  אישור  מועצת  הרבנות  הראשית  לישראל   בשער  בת  רבים  כי  עלהודי
  שלא  כחוק  צפויים יםוצגו  ככשרובתי  אוכל  אשר  י  ייצרנים.  ל  כן  אין  לאשרועולהעניק  הכשר  

 !הציבור ויזהרידע .  מינהלייםלנקיטת אמצעים והטלת קנסות
 

בשווקים  נמכרים ץ  שארית  ישראל  על  כך  ש"תלונה  מאת  הרבנות  ראש  העין  ובד  ההתקבל .5
נייד  של '  טל  2297  קוד  יתרן  "עינוגים"תחת  המותג  מאפינס  תפוחים  ואנגליש  קייק  עוגות  

נתנו  הכשר א  כלל  לש  על  אףציון  הכשרות  שלהם  את    הנושאות  5299494-052משווק  ה
  .חקירההמשך  לצורך כרותמנן הלדווח לנו בכל מקום בו נבקש . הדבר מהווה זיוף חמורכן למוצר זה ועל 
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