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 עדכון כשרות:                     הנדון

 
ישראל פלדמן : היבואן, 7290003632466: בר קוד,  קפואHAKE PAN READYצא  משווק  דג  בקלה  צעיר  לאחרונה  נמ .1

בהשגחה : "הרשום עליו, מר דל פלטה ארגנטינה,  ביולי18: היצרן,  08– 9255061: 'טל, לוד, 85יוספטל ' רח, מ"בע
צ "בד,  יעקב  וועסטהיים  מנשסתרכשר  למהדרין  פרווה  בהשגחת  הרב  אשר  "ארגנטינה  וכן  ,  צמודה  של  הרב  ענתבי

בבדיקה שנערכה עם מחלקת . "ללא חשש טפילים"תוך ציון , " ובאישור הרבנות הראשית לישראלKIRאיגוד רבנים 
נמצא כי מעולם לא נתנו הכשר למוצר זה ובוודאי שלא , ר והרב ענתבי מארגנטינה והרב וועסטהיים"היבוא של הרה

כי  בדפנות  הבטן  של    דג  הבקלה  הצעיר  מצויים  תולעי  אניסאקיס ,  מנות  זו  נצייןבהזד.  לעניין  נקיות  מנגעי  טפילים
יש  להסיר  מוצר  זה  מהמדפים ולהחזירו ליבואן .  מה  עוד  שחלקם  מטופלים  ונארזים  באוניה  ללא  כל  השגחה,  לרוב

 . בדחיפות
  

 – GOLD greatest"בביקורת  שנערכה  בבית  אוכל  מושגח  נמצא  כי  נעשה  שימוש  במוצר   .2
HOLLAND STYLE",י יצרן " מיוצר ע  חלבון  בנוסח  גבינה הולנדית7290006920270:  בר  קוד

ברצוננו  להבהיר  כי  אין  לעשות  שימוש .    המוצג  ככשר  ללא  ציון  שם  נותן  ההכשר2349'  מס
. במוצרים  המוצגים  ככשרים  ללא  שם  נותן  ההכשר  הן  על  פי  חוק  והן בשל חשש חמור לכשרות

 .הציבור בהתאםנא ליידע את המשגיחים ו
 

:  ברקוד  ,"בית  חגי  "–שמן  זית  סורי  כתית  מעולה  כבישה  קרה  לאחרונה  נמצא   .3
תחת  ציוני ,  נ  הרי  חברון"  ד74  משק  בית  חגי  7532'  י  יצרן  מס"ממולא  ע,  7290011307066

בהתאם  להודעת  נותן  ההכשר ".  ת"ס  פ"צ  חוג  חת"בד"ו"  רבנות  לכשרות  ארצית"הכשרות  של  ה
 . ידע הציבור ויזהר. כשרות מזוייף ואין כל ידיעה באשר למקורוהשמן נושא ציון  

 
הוסרה  תעודת  ההכשר  ממשווק  הפירות  וירקות ,    יבנה–בהתאם  להודעתה  של  הרבנות  גן   .4

: 'טל,  גן יבנה–" אלון"השוכן במתחם תחנת דלק , ) מ" ייזום מסחר והשקעות בע26. י.ל.י"' חב" (שוק בן חיים"
נא  להנחות  את  המשגיחים .    לקלוט  בשום  אופן  תוצרת  מחברה  זו  במקומות  המושגחיםמעתה  אין.  08–  8659238
 .בהתאם

 
' נצרת  עילית  טל'  ת  ג"  א–"    טעם  של  עוד–קיטרינג  של  מירי  "בהתאם  להודעתה  של  הרבנות  נצרת  עלית   .5

 !נא להביא לידיעת הציבור.  נתון להשגחתה ונושא תעודת כשרות בתוקף6084877-04
 

 :תי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם תעודת הכשרותלהלן רשימת ב

 
קובץ " אנו מבקשים כי בכל פניה בבקשה להודעה על הסרת או החזרת כשרות כמופיעה ב:הבהרה בעניין נוהל הסרת והחזרת כשרות

 .תוך וידוי שהפניה התקבלה במחלקה, הפניה תעשה בכתב, 230- 231' עמ, " הארצינהלי אגף הכשרות
 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 ג הרבנים הראשיים לישראל"הרה

 ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר 
 ר" היועץ המשפטי לרה-ד "עו, מר שמעון אולמן

  גן-רמת  - ללא רבנות" ת"ס פ"כשר למהדרין חוג חת"ל מפרסם עצמו כ"הנ  -ג"ר, מגדלי פז, 5שוהם ' רח, " ביסטרו–קמפניה "מסעדת 
  ים-בת  - מהמקום עקב הפרת נהלי כשרותהוסרה הכשרות  –בת ים , 8מצודת ביתר ' רח, בבעלות מר בוריס טראנסקי, "דל פיש"

 קרית ביאליק - י הרבנות קרית ביאליק"הוסרה הכשרות ע –ביאליק . ק, 15ירושלים ' שד' רח, " פרפה–קפה הבועה "מסעדת 
רבנות  לכשרות "י  ה"  הוסרה  הכשרות  ע-הנמצאת  במועאויה  ,  "מחלבת  אלרוחה"דליית  אל  כרמל  ו,  "2007קונדיטוריית  פוטיפור  "

 . נבקש לדווח לנו בכל מקום בו תמצא תוצרת זו המוצגת ככשרה. אין לקלוט תוצרת מחברות אלו מחשש לכשרותם". ארצית
הרבנות  לכשרות  -

 ארצית

 
 


