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 עדכון כשרות :הנדון
 

 -י  השרות  הוטרינרי  העירוני  "ח  של  משרד  החקלאות  עולה  כי  בבדיקה  שנערכה  ע"ת  יחידת  הפיצומדיווח  שהתקבל  מא:    תו  ר  י  ה  ז .1
עם  קבלת .  צ  נמצא  בשר  טרף  שמקורו  משטחי  האוטונומיה"  בראשל18שניאור  זלמן  '    השוכן  בשד"אלברט  ארונוב"באטליז  צ  "ראשל

יש  ליידע  בדחיפות  את  דבר  המכשלה  לציבור  הרחב .  זצ  והסירה  את  הכשרות  מהאטלי"פעלה  הרבנות  המקומית  ראשל,  המידע  החמור  
 . על מנת להסיר מכשול

 
שווארמה  ביסטרו :  "נערכה  פשיטה  על  שני  בתי  עסק  בעיר  נתניה  בו  זמנית,  משטרת  ישראלו    מפקחי  היחידה  הארציתשלבמבצע  משולב   .2

הנמצאים  בבעלות  אחת  של  מר  ניסים  לוי  וזאת  לאחר ,    נתניה50הרצל  '  רח,  "מפגש  הפעמונים"וכן  ,  נתניה  ,  2סמילנסקי  '  רח,  "תמר
נתפסו  התעודות ,  עם  הגעת  הכוחות  למקומות.  כמזויפת  להיות  תשבמקום  הוצגה  תעודת  הכשר  של  הרבנות  המקומית  נתניה  הנחשד

, ומית  נתניהל  אין  כלל  תעודת  הכשר  מטעם  הרבנות  המק"הרינו  להודיע  בזאת  כי  במקומות  הנ.  המזוייפות  ובעל  המקום  עוכב  לחקירה
 . ידע הציבור ויזהר. נגד בעל העסק ינקטו אמצעים כחוק. אף נמצא בשר לא מזוהה" שווארמה ביסטרו תמר"כאשר ב

 
הדגים  אשר בתוצרת  נמנעה  מכשלה  מהציבור  לאחר  שהבחין  כי  ,בזכות  ערנותו  של  משגיח  הרבנות  המקומית .3

שינן  הניבים  עם  ראש  בלי (מרוקו  מ  "דגי  פרידה"מסוג  ,  היו  מיועדים  לטיגון  במטבח  הקטרינג  המושגח  על  ידו
  בהשגחת  המכון ,מ  מקרית  גת  "  ייבוא  ושיווק  והפצה  בעענבל.  ד.יי  חברת  "מיובא  עה,  )  בטן  ובני  מעיים  קפוא

) האסורים  באכילה(סרטנים  אשר  בתוך  חלל  הפה  והלוע  אובחנו  נמצאו  מספר  דגים  ,  למצוות  התלויות  בארץ
עודכן  המכון  בדבר  הממצאים  ולאחר  בדיקה  ביקש  להבהיר ,  עם  קבלת  המידעמיד    .המשמשים  למאכל  הדגים
קיימת .  מלבד  בעיית  הטפילים  והפרזיטים  המצויים  בדגים  ממקורותיהם  השונים:  "לציבור  הרחב  כדלקמן

מזון   הרוב  על  פי.  המשמשים  למאכל  הדגים]  שאינם  טפילים  בדגים[  והיא  הדגיגים  והסרטנים  ,תופעה  נוספת  המיוחדת  לדגי  ים  בלבד
אולם  לעיתים  נדירות .  הדגים  נכנס  למעיים  ומתעכל  שם  ולאחר  הוצאת  בני  המעיים  אין  כל  חשש  כשרות

ואזי  חובה  לנקותם  היטב  או  להסיר  את  הראש ,    הדגים  בפה  ובלוע  הדגיםמזוןנותרים  הסרטנים  ושאר  
ים  נקיים  מכל  חשש אכן  הדג"    ללא  חשש  טפילים–נבדק  "חותם  הנושאת  את  ה  הנדונהבתוצרת    .לחלוטין

אולם  במשלוח  האחרון .  ומכל  חשש  תולעים  בדפנות  בטן  הדג,  על  עור  הדגטפילים  ופרזיטים  המצויים  
". נותרו  בלוע  הדג,  שהגיע  לארץ  נמצאו  מספר  דגים  שהסרטנים  המשמשים  כאמור  למאכל  הדגים

  כלל  לא  קיבל ל"מבדיקה  שנערכה  עם  מחלקת  היבוא  של  הרבנות  הראשית  לישראל  נמצא  כי  היבואן  הנ
 . אישור מטעמה ועל כן אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים

  
  השוכנת ,"העמק"מטחנת  הקמח  עולה  כי  הוסרה  הכשרות  ,  מעדכון  שהתקבל  מאת  לשכת  הרבנות  המקומית  עפולה .4

  חשש  חמור ומעתה  אין  לקלוט  כל  תוצרת  מטחנה  זו  בשל,  בבעלותו  של  מר  מאיר  פרסיקו,  עפולה,  9החטיבה  '  ברח
 . נא להביא לידיעת המשגיחים והציבור. חדש ושביעית, טבל: לאיסורי תורה כגון

 
, 8032625351009:  בר  קוד,  PITIGLIANOה    טוסקנה  מבית  'ל  יין  מסוג  רוז"לאחרונה  משווק  בחו  :ל"וחי  בשותל .5

  כשר -  הרבנות  הראשית  לרומאבהשגחת,      יין  לא  מבושל–כשר  לפסח  למהדרין  :    "אשר  מצויין  על  גביו  כי  הוא,  אטליה
מחלקת  היבוא  מבקשת ".  א  ובאישור  הרבנות  הראשית  לישראל"בהשגחת  הרב  הראשי  של  ליוורנו  יאיר  דידי  שליט,  לפסח

 .  להודיעה כי יין זה לא קיבל מעולם את אישורה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור
 

' שד,  "פיצוחים  זה  מזרחי"לה  כי  החנות    מעדכון  שהתקבל  מאת  הרבנות  המקומית  ירושלים  עו:תורש  כתרזחה .6
 . קיבלה תעודת כשרות  ונמצאת כיום תחת השגחתה ויאכלו ענווים וישבעו,ירושלים, פסגת זאב' שכ, 162משה דיין 

  
זו נאחל לכל בית ישראל בהזדמנות 

 !חג סוכות שמח
 
 
 

 
 :עתקיםה
 א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' בכ

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 

  


