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  עדכון כשרות :הנדון
 ממחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל מדיווח שהתקבל: זהירות מכשול .1

 חטיף על בסיס קמח –ברביקיו קינג : "עולה כי אישור הכשרות אשר ניתן למוצר
 סין ומיובא ארצה –קיסמאן דיי ברייט פוד ' י חב"המיוצר ע"  אורז המכיל בוטנים

ת הנושא את ציון הכשרות של הסטאר קיי " פ–מ "ר בע.אלרון סחר י' י חב"ע
ל " וזאת לאחר שהתקבלה הודעה דחופה מנותן ההכשר בחובוטלר "ואישור הרה

על המשגיחים ליידע את מפעלי . ל מכיל רכיב לא כשר"התגלה שהמוצר בחוכי 
ידע הציבור . ויש להחזירו ליבואן בדחיפותהאריזה והשיווק כי חל איסור מוחלט לקלוט מוצר זה 

 .ויזהר
 

פעל לייצור שמן במגזר הלא יהודי באזור תעשיה ר לישראל במ"י מפקח הרה"בביקורת שנערכה ע .2
 שמן –שמן הישועות "נתפסו כמויות גדולות של מדבקות ייצור של שמן תחת הכותרת , זמר

ללא כל פיקוח והשגחה מטעם רבנות מוסמכת תוך " א"י הרב מרדכי איפרגן שליט"מבורך ע
לנו ע בשער בת רבים כי אין הננו להודי,הרב בדבר המכשלה ' לאחר שיידעו את כב. הצגתו ככשר

 ... לא  לכשרותו ולא לסגולתו-כל אחריות לשמן זה 

 
משווקות גבינות שונות , מדיווח שהתקבל מאת משגיחים ברחבי גוש דן נמצא כי בחנויות ובמעדניות השונות .3

הרב  שלהנושאות את ציון הכשרות , בבעלות מר אורי בן דוד , כפר טרומן–" מחלבות הכפר"תחת שם יצרן 
הרב פנחס הכהן איננו משמש כרב ,  בעברלשרותי דתנתונים שהתקבלו מאת המשרד מ.  כפר טרומן–פנחס הכהן 

אין לקלוט מוצרי חברה זו עד להסדרת נושא הכשרות וסימון המוצרים . מקומי ועל כן אין הוא מוסמך להעניק תעודות הכשר
  .העניק כשרות ליצרן על פי חוקכחוק באמצעות הרבנות האזורית חבל מודיעין המוסמכת ל

  
י חברות "רבים ע" מרכזי מבקרים"נפתחו , בשנים האחרונות : ערב שבת וצאת שבת"מרכזי מבקרים"נוהל פתיחת וסגירת 

 תחלק לא מבוטל מהפעילות מתרכז. 'מצגות וכדו, יצור ומפעלים בהם מוזמן הציבור לבקר באתרי המפעל והיצור תוך קיום הפעלות
מ "ל השבת עוחללבוא חלילה לידי אלצו י האורחים והעובדים ל ידי כןוע, סמוך לכניסת השבתשהיא עשויה להסתיים כך ,  שישיבימי

כי מרכזים אלו יוכלו לפעול ביום שישי עד כשעה וחצי לפני כניסת שבת וחג , הננו להבהיר, בהתאם לכך.  מבעוד יוםלהגיע למחוז חפצם
לעובד הגר בריחוק מקום תינתן אפשרות .  בכפוף לאישור הרבנות המקומיתכחצי שעה לאחר צאתהפתח יוכלו להיובמוצאי שבת קדש 

  .נאותה ומספקת להגיע לביתו ללא חשש חילול שבת
  
המוכרים , כי קיימת תופעה נפוצה בקרב חנויות המזון והמרכולים המושגחים,  הננו להביא לתשומת לב נותני ההכשר:הבוש חהעדוה

 כשהיא ארוזה ירקות תוצרת עלי ירק שאינה מפוקחת לצד תוצרת המפוקחת של חברות שונות ולעיתים אף באותו מקררבמחלקת ה
כך שהוא , קיים עדיין ציבור רחב אשר אינו מודע לשכיחות הנגיעות של חרקים ותולעים הקיימת בעלי ירק לא מפוקחים, לצערנו. בניילון

, כרובית, ברוקולי, נענע, בצל ירוק, כרוב, עלי סלק, תרד, עלי סלרי, שמיר, כוסברה, הפטרוזילי, חסה ערבית: ממשיך לקנות תוצרת כגון
וזאת מבלי לבודקה כלל או לחלופין משרה אותה במים וחומר סטרילי אשר אינו מועיל ברוב המקרים ובכך ' עשבי תיבול למיניהם וכדו

הודעה מטעם הרבנות המקומית , או מתקן שבו נמכרת תוצרת לא מפוקחתנבקש מנותני ההכשר להציב בסמוך לכל מדף . הציבור נכשל
 "תקרי רע מהיות טוב אל"המתריעה על כך שבתוצרת הגדלה ללא פיקוח קיים חשש לחרקים ותולעים אשר לא ניתנים להסרה ועל כן 

  . למ לא להיכש"יש להעדיף תוצרת מפוקחת בלבד ע
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ר"הלשכה משפטית ברה, ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר , א"ג הרבנים הראשיים לישראל שליט"מרנן הרה :העתקים

  
  


