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  עדכון כשרות: הנדון                                                

הכשרות תעודת עולה כי הוסרה , המועצה הדתית הרצליההרבנות וי "מנתונים שנמסרו לנו ע  .1
אשר הוזמן ,  שומן ובשר טחון ללא זיהוי, וזאת לאחר שנמצא במקום בשר, הרצליה , 11המנופים ' רח, "פינתי"ממסעדת 

התוצרת ארוזה בשקיות עם כיתוב כאשר ,  תיעוד לגבי מקורוללא ידיעת גורמי ההשגחה וללא ליווי אישורי כשרות או
על ידי הרבנות המקומית בעקבות הממצאים נערך שימוע לבעלי המקום והוחלט . תוך הכשלת הסועדים במקום, בערבית

כי הסרת הכשרות מתייחסת למסעדה בהרצליה בלבד , יובהר בזאת. על מנת להסיר מכשוללאלתר כשרות את ה ריסלה
 !פשו ירחקולא לסניפים אחרים ברחבי הארץ ושומר נ

 
כי מר רוני , עולה, מעדכון שהתקבל מאת המחלקה למצוות התלויות בארץ ברבנות ירושלים .2

,  ירושלים- מהשוק הסיטונאי גבעת שאול, "מ"שיווק הירק הטרי בע"מנהל חברת , מזרחי
תוך אריזתו בשקיות המציגות , נתפס כשהוא משווק עלי ירק ממקור בלתי מפוקח רווי בחרקים

נמצא כי , ל"משימוע שנערך לנ. ככשרה למהדרין ללא חשש חרקים ותולעיםאת התוצרת 
בהתאם לכך מודיעה בזאת רבנות ירושלים על הסרת כשרות . החברה הכשילה את הציבור

ומעתה אין לרכוש בשום אופן תוצרת חקלאית מכל סוג שהיא " שיווק הירק הטרי"חברת מ
 !יזהרידע הציבור ו. מחברה זו במקומות המושגחים

  
) תוסף מזון (, "”ACTIV BRAIN התקבלה פניה  במוקד היחידה הארצית המבקשת לברר את כשרותו של המוצר .3

פ .ר"י "משווק ע, גוש שגב, "מ"בע) 9000(ן מוצרים 'ליפוג"י "מיוצר ונארז עה, 094922802248: בר קוד
מבירור שנערך עם ". בכשר בהשגחת הרבנות מועצה אזורית משג"ל מוצג כ"וזאת לאחר שהנ, "פתרונות

ל הכשר מטעמה ועל כן הדבר "נמצא כי בשום אופן אין למוצר הנ,  משגב מחלקת הכשרות ברבנות האזורית
 !נא להביא את דבר המכשלה לידיעת הציבור ושומר נפשו ירחק. מהווה זיוף חמור

  
, "קפה הגליל"נתפס המוצר , י מפקח היחידה הארצית באזור הצפון"בביקורת שנערכה ע .4

, "מיל מוניר'המפעל לייצור קפה טנוס ג"י "המיוצר ע, 7290010393015: בר קוד',  גר250
מבלי תעודת הכשר , "כשר למהדרין"תוך הצגתו כ, 04- 6780481: 'טלפקס, ר'עכפר מ

 מהמדפים ויש להסיר ואין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים. מטעם רבנות כל שהיא
 .  על מנת להסיר מכשול לייצרןולהחזירו

  
שי עגנון ' רח, "מזנון אמנון"כי הוסרה הכשרות מ, עולה, מנתונים שהתקבלו מאת הרבנות קרית אונו .5

 !ידע הציבור ויזהר. בבעלות מר אמנון איבני ומעתה אין להם כל אחריות לגבי המקום, קרית אונו, 5
  

 הרבנותאת כ על פי חוק מ" שיש בידם תא עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים מבלי"ממידע שהתקבל מהרבנות ת .6
, "קונדיטוריה שרעבי "*, א"ת, 13לבודה ' רח, "א"בורקס ת "*, א"ת , 50דרך יפו , "אלופה" מסעדת *: א" ת -המוסמכת 

 .א"ת, בן יהודה פינת בוגרשוב' רח, "שווארמה", א"ת, ההתקווהתקוה שוק ' רח
  

 -נס, 9ויצמן ' רח, " אוניקון–סף חומוס אבו יו"י מפקח היחידה הארצית במפעל "בביקורת שנערכה ע .7
נתפס בעל העסק כשהוא מציג את התוצרת ככשרה למהדרין בהשגחת , 057- 8353404: 'טל, ציונה

אין לרכוש . זאת למרות שלא היתה בידיו תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית כללו, הרבנות נס ציונה
 . תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה
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