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ז ה י ר ו ת :מעדכון שהתקבל מאת הרבנות המקומית בנימינה  -גבעת עדה עולה
כי הוסרה תעודת ההכשר מ"יקבי בנימינה" רח’ הנשיא  , 1ת.ד 34 .בנימינה
 ,30550פקס ,04-6389021 :טלפון 04-6388643 :ומעתה אין לה כל אחריות לגבי
כשרות תוצרת היקב .אין לאשר קליטת תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה .בדבר
פרטים ניתן לפנות לרבנות המקומית .ידע הציבור ויזהר!
 .2ביום שישי האחרון הותקף משגיח הכשרות של הרבנות האזורית חבל מודיעין במסעדת "פינתי"
השוכנת ברח' השרון  - 6מתחם "איירפורט סיטי" שע"י נתב"ג תוך מילוי תפקידו וזאת לאחר שחשף
חשד לבישולי עכו"ם במקום .עובד המטבח תקף אותו וגרם לפניו חבלה חמורה .תלונה הוגשה
למשטרה ובמקביל הוסרה תעודת ההכשר מהמסעדה בגין הפרה חמורה של נהלי הכשרות.יש
להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור.
 .3לאחרונה נמצאו משווקים סוכריות גומי בטעמים שונים ובצורות שונות המיוצרים ע"י חברת "דולסה
פלוס" מורסיה ספרד ומיובאים ע"י חב' רויאלטי שויצריה הקטנה חולון  ,תוך הצגתם ככשרים למהדרין
בהשגחת גוף המכונה "בד"ץ חוג הרמב"ם – צרפת"  .בבדיקה עם מחלקת היבוא הארצית נמצא כי אין
למוצרים אלו אישור כשרות מטעמם וכמו"כ נמצא כי הגוף הנ"ל לא קיבל הסמכה מאת מועצת הרה"ר
לישראל להעניק הכשר בישראל .יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות.
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לאחרונה נערכה בדיקה ע"י רבנות אלפי מנשה לחב' "מתוק וטעים" אלפי מנשה פקס' 03- :
 /http://www.matokvetaeem.co.il 9410413ובה מצאו כי הנ"ל לא מכרו את חמצם
לנוכרי ערב פסח תש"ע כך שחלק מהתוצרת המאופיינת בקמחים ואבקות לגלידריות אסורה
מדין חמץ שעבר עליו הפסח .בשלב זה אין כשרות של הרבנות המקומית לחברה זו ועל כן אין
לקלוט תוצרת המשווקת ע"י חברה זו במקומות המושגחים על מנת לא להיכשל עד להודעה
חדשה.
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מעדכון שהתקבל מאת הרבנות המקומית קרית שמונה עולה כי הוסרה הכשרות ממסעדת "על גחל" השוכנת בקרית שמונה.
אין לרבנות המקומית אחריות לגבי הכשרות במקום וידע הציבור ויזהר!
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לאחרונה משווק המוצר " חתיכות אננס בסירופ קל" )בר קוד (6915878542153 :המיוצר בחב' צ'ין פוד
גרופ – סין ומיובא ע"י חב' תמר )ר.י( שירותים והשקעות בע"מ טל' 6273363-04 :תוך הצגתו ככשר
בהשגחת בד"ץ בית יוסף .מבדיקה שנערכה נמצא כי מוצר זה לא קיבל כלל כשרות מטעם הרה"ר
לישראל ועל כן יש להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות .נא ליידע את המשגיחים בהתאם.
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המדור למצוות התלויות בארץ מבקש לעדכן כי הוחזרה הכשרות לחנות הסיטונאות לפירות וירקות "שוק בן שלום" השוכנת
בגן יבנה ועל כן ניתן לקלוט תוצרת מהחנות הנ"ל .על המשגיחים לדרוש תעודת משלוח חתומה ע"י משגיח החנות טרם
קליטת התוצרת .כמו"כ נמסר כי החקלאי דויד גרלה ממושב ינון עומד כיום תחת השגחת הרה"ר לענין ערלה וניתן לאשר
קליטת פירות בכפוף להצגת אישור ערלה שניתן לו.
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רבנות תל אביב ביקשה להבהיר בניגוד לעדכון הקודם כי מסעדת "בלבולי ביצים – יאיר  "10אכן מושגחת על ידה אך בשל
דיווח לא ברור מצד בעל העסק נבעה אי ההבנה לגבי זיהוי המקום.

הודעה לרשמי הניש ואין ועורכי חו"ק :הננו לחזור ולהזכיר כי אין לערוך חופה וקידושין במקומות שאינם כשרים ומושגחים ע"י
הרבנות המקומית המוסמכת .על רשמי הנישואין לוודא בשעת הרישום שהקייטרינג המבצע את האירוע כשר בהשגחת רבנות
מקומית מוסמכת ובנוסף שמקום הגשת המזון )כגון גן אירועים וכד'( אף הוא יהיה מושגח ע"י הרבנות המקומית ,לרבות אישור
שהמקום אינו פועל בשבת .מצ"ב רשימת מקומות שאינם מאושרים לעריכת חו"ק מאת רבנות תל אביב.
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