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  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  
  עדכון כשרות: הנדון             

, 2שלמה בן יוסף ' רח, "אטליז ממו עמוס"י מפקח היחידה הארצית ב"כה ע בביקורת שנער .1
נמצא כי המקום מוצג ככשר על אף כי , בני ברק,  כץ– פרדס 18מרכז מסחרי דוכן , פינת המכבים

בבדיקה מול הרבנות המקומית נמצא כי המקום אינו מושגח כלל על ידם ושומר נפשו 
 . ירחק

 
, 7290011002008: בר קוד,  תערובת גומי לעיסה בטעם פירות–" מבורי'ג"ר נמצא משווק המוצ, לאחרונה .2

,  יפו–א "ת, מ"גלקסיה אקספנשין סחר בינלאומי בע"' י חב"ומיובא ע,  אטליה–" סטורנו"' י חב"המיוצר ע
, ר לישראל"כשר פרווה בהשגחת הרבנות פררה ובאישור הרה"תוך הצגתו כ, 054- 5662705: 'טל

ל זיוף חמור ובשום אופן לא "היבוא נמצא כי הנ' מבירור עם מח".  נחלת יצחק למהדריןצ"ובהשגחת בד
 . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות. קיבל אישור מטעמם

 
 BULGARINAN CHEESE SHEEPכי הגבינה הבולגרית מסוג , היבוא עולה' מנתונים שהתקבלו במח .3

MILK ,י חב" עת המיוצר 'M.J DAIRIESי חב" ומשווקת ע ' A.SEYMAN TRADE LTD בעלת תאריך 
 מחלב ישראל Kג משולש "לפסח בהשגחת הרב אריה רלבהוצגה ככשרה , 13.03.10יצור 

 מטעמם ועל כן ן הכשרבצעה השגחה ולא ניתשבשום אופן לא הת, ר לישראל על אף"ובאישור הרה

 !   ידע הציבור ויזהר. הדבר מהווה מכשול לציבור
  

כי אולמי , עולה, רב העיר חיפה, א"ג שלמה שלוש שליט"מנתונים שהתקבלו מאת הרה  .4
על אף כי למקום אין תעודת , מוצגים ככשרים, חיפה, 3יוליוס סימון ' רח, "קאלה"

נמסר כי , בהזדמנות זו. ן לערוך חופה וקידושין במקום זההכשר מטעמו ועל כן אי
 אינו מושגח יותר , 04- 8419596: 'טל, ק פוסט'צ, 29הנפח ' רח, "רדואהק"אולמי 

נא . י הרבנות המקומית חיפה ועל כן אין לאשר עריכת חופה וקידושין בהתאם"ע
   .  המשגיחים והציבור בנדון, ליידע את רשמי הנישואין

  
 ,33ד " ת,"מ"ממתקי עונג בע"בחברת י מפקחי היחידה הארצית "בביקורת שנערכה ע .5

 ומשווקת ממתקים תוך הצגתם ככשרים ת נתפסה החברה כשהיא מייצר,מישור אדומים
אין . בהשגחת רבנות מעלה אדומים וזאת על אף שאין לה כלל תעודת הכשר מטעמה

דרת תעודת הכשר כחוק מטעם הרבנות להסלקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים עד 
 .  מעלה אדומיםהמקומית

  
 הקייטרינג הבאות אינן תחת השגחתה על אף שהן רותכי חב,  אתא עולה–מנתונים שהתקבלו מאת רבנות קריית   .6

'  רח–" רינת"וכן קייטרינג , א"ק, 052- 3078085: 'טל, 9ח "פלמ'  רח–" תמר"קייטרינג : מוצגות ככשרות בניגוד לחוק
 .מ שלא להכשל"אין לאשר אירועים באמצעות קייטרינגים אלו ע. א"ק, 052- 2793498' טל, 87משה שרת 

  
וכן , הרצליה, 2הסדנאות ' רח, "ראפ אנד רול"כי הוסרה הכשרות ממסעדת , מנתונים שהתקבלו מרבנות הרצליה עולה .7

 ! ידע הציבור ויזהר–הרצליה , סוקולוב' רח, "ר לק"ד"ממסעדת 
  

מילואות מתחם . ת.א, "מ"בע. א.מאור סחר ד"נים שהתקבלו מאת הרבנות האזורית מטה אשר עולה כי למפעל מנתו .8
  ). 01.06.11(א "ח אייר תשע"בבעלות מר עמיחי דהרי אין כשרות מטעמה החל מתאריך כ, מילובר

  
Pגריל האוס"מסעדת   :ל ידהעולה כי הוחזרה הכשרות למקומות הבאים ע,  העין– הרבנות ראש מאתקבלו ת מנתונים שה" ,

בבעלות מר , ע"הישן רה. ת.א, המרץ ' רח, "בורגר דור"מזנון ,  בבעלות מר חנן יהודה, ע"רה, פארק אפק, 5העמל ' רח
  .  ע ומעתה הם נתונים להשגחת הרבנות המקומית"רה" אבסולינו"מסעדת , שלמה גנגינה

  
         

  
  
  

  לשכה משפטית, ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר , א" הרבנים הראשיים לישראל שליט:העתק
 


