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 Nוע  להקפיד על כך שבכל שלבי השינ,תרנגוליםי " עכ" יוהלפני "פרותפדיון הכ"אלו המבצעים את מנהג כל הננו פונים ל
אחזקת  .ל ממש העשויה להטריף את העופות ולעיתים אף חבלה שמיותר שלא לגרום צער  ,חזקה של העופות טרם שחיטתןאוה

הינו ' חוסר יציבות וכדמחמת צפיפות מוגזמת או שלא יגרום לחבלה במתקן , הכולל מזון ומים ,  ומאווררהעופות במקום מוצל
 . ובכך לא יצא שכרו בהפסדו)'ח ט"דברים כ( "והלכת בדרכיו" )תהלים קמה ט(" ורחמיו על כל מעשיו"בבחינת דבר בסיסי ומתבקש 
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  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  עדכון כשרות: הנדון
  
באזור הצפון אצל אחד מספקי במסגרת ביקורת שנערכה בימים האחרונים  .1

כי חלק לא מבוטל מהלולבים עוברים תהליך של השריה , נמצא, הלולבים הגדולים
הואיל וקיימות . מדולל)  4000שראקריל " (דבק אקרילי"בתוך אמבטיות המכילות 

ציבור בשל הננו להביא תופעה זו לידיעת ה, דעות הלכתיות שונות בעניין זה
י "אינו מקבל גילוי נאות ע, העובדה כי הדבר אינו ידוע לרוכשים מחד ומאידך

 ! נא לידיעתכם. המוכרים
 
באמצעות תעודה של " כשר"נעשה ניסיון לשווק מזון כ, לאחרונה .2

.  בה שינויים תוך זיוף התאריכיםנערכואשר ,  סבא–רבנות כפר 
שרות בתוקף למטבח נמצא כי אין כיום תעודת כ, מבירור שנערך

 . סבא–מטעם רבנות כפר " רמת הכובש"
 
מושב , "עמוס שיווק והפצה"לאחרונה נתפס משווק הבשר  .3

, כשהוא מוביל תוצרת בשר , 050- 8212321: פלאפון, חצב
החתומה  )ללא מילוי פרטים" (בלנקו"ובידיו תעודת משלוח 

המעיד , א"י הרב ישראל הולצברג שליט"עול כביכ
מבירור שנערך עם הרב . שהתוצרת נשחטה והוכשרה כדין

לאור . ועל כן התוצרת פסולה, א עולה כי לא נתן למשווק זה הכשר או כל רשות לחתום בשמו"הולצברג שליט

 . אין לקלוט תוצרת מספק זה עד להודעה חדשה ועד לחקירת המקרה עד תום, זאת
  

ת אתא כי חנות המפעל של משחטת גרוס עומדת תחת י מחלקת הכשרות ברבנות קרי"התבקשנו להבהיר ע .4
  .כלל רות של המשחטהשתה ואינה כלולה בהסרת הכהשגח

  
את דבר להביא לידיעת הציבור  ,"בגיר"' הכשר לחבהנותן  -א " שליטהרב ישראל צבי נוימן' י כב"עהתבקשנו  .5

סימון   כללתשאוו נאינן על אף כי החליפות " חשש שעטנזללא"חליפות  לשווק מנסיםבעלי חנויות  בההתופעה 
כללים ' מסלהלן  .'החליפות מיוצרות באתרי ייצור מפוקחים וכדש תוך טענה ,תקני אינוכשרות או לחלופין הסימון 

ניכר הכשר אשר  תוית קיימת חובה לוודא כי על כל בגד :מ שלא להיכשל"עליהם יש להקפיד בעת הרכישה ע
  הינו חלק בלתי נפרד מתוית הרכב הבגד"ללא חשש שעטנז" הציון , הייצורבמהלךבתפירה מקצועית הוצמדה ש

התוית התיקנית לעולם , תוית ההרכב מדובר על זיוףמ בנפרד המופיעהכשרות תוית במידה ו ,ב"המצהדוגמא כפי 
להסתמך על שמות אתרי ייצור או יבואן או ארץ ייצור אין  .ללא יוצא מהכללקוד ספרתי +  צבעים 2תהיה בעלת 

  !הציבור ויזהרדע  י.כחלופה לתוית ההכשר על מנת שלא להיכשל
  
אייר פורט " בבעלות איתן חסן במתחם "מור וקינמון"התקבלה הודעת הרבנות האזורית חבל מודיעין על הסרת כשרות מ .6

  !זו בהתאם' לקלוט תוצרת חבין  א.' ומשווקם ליינות ביתן ואח)סלוף(המייצר פיתות תמניות ,  קרית שדה התעופה"סיטי
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 

  
  

  
 ר" היועץ המשפטי לרה-ד "עו, מר שמעון אולמן ,  ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר , א" שליטג הרבנים הראשיים לישראל"הרה :עתקיםה

 

  


