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  עדכון כשרות: הנדון                               

אין  הננו להודיע כי בהתאם להודעתה של הרבנות האזורית כנרות  .1
אשר על שפת הכנרת , השוכנת בקיבוץ עין גב, "עין גב"כיום תעודת הכשר למסעדת 

 טהאינטרנוזאת על אף הפרסומים השונים באתרי 
172=CategoryID?/il.co.eingev.www://http  במקום המוגש המציגים את המזון

 !ידע הציבור ויזהר. 1983 –ג "ככשר בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ
 

: ןאשם היבו, 760203003467: בר קוד, "ליטוס'אנג"מסוג " מרשמלו " המוצר משווקנמצא ,לאחרונה .2
וזאת " ם משה אלון צרפת"רמבכשר חוג ה"תוך הצגתו כ, ספרד, "סאלו. מ: "שם היצרן, מ"אטלנטה בע"

 . יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות. ר לישראל"ללא אישור הרה
 

 ,12%, "קאברידן"גבינת עיזים למריחה "מסוג  בינותגשיווק התקבלה תלונה על  .3
cabridoux chevre , ל סחר מזון .ג.א: "שם היבואן, 041844000726: בר קוד

צרפת וגבינת כבשים בשלה , סוורה בל סל: "היצרן, הרצליה, 9מיה נח' רח, "מ"בע
תוך ,  )אותו יבואן ויצרן(, Rond du val papillon – שומן 28%, "רונד דו וואל"

צ צרפת וזאת ללא אישור "הצגתן ככשרות למהדרין בהשגחת הרב משה אלון מו
ר לישראל ליתן "י מועצת הרה"על לא הוסמך "הננו להודיע בשער בת רבים כי הנ. ר לישראל"הרה

יש להסיר מוצרים . תעודת הכשר ועל כן אין לקלוט כל מוצר תחת כשרות זאת במקומות המושגחים
לפרטים נוספים  ניתן לעיין באתר הבא . אלו מהמדפים ולהחזירם ליבואן

htm.20120614chevre/kacher~/com.alliancefr.1www://http .   
  

א " שליטי הרב אברהם שם טוב "התבקשנו ע) 9(סעיף , שעב021' עדכון מסלבהמשך   .4
 –פיתה חלבי "חלבי על שם . י מר מ"עקניונים בצפון במספר כי התעודות שנתלו , מנהריה להבהיר

 וכי אין הוא מעניק תעודת נעשו שלא בידיעתו והסכמתו,  )מאכלים דרוזיים" (הטאבון הדרוזי דליה
 . צעדיםנגד הזייפן ננקטו . הכשר כלל  מטעמו

 

רב אזורי , א"הרב שלום הכהן שליט'  מנתונים שהתקבלו מאת כב .5
מעניקה הכשר למחלבת שפיר כי הרבנות האזורית , עולה, רא שפי"במועה

ברמת כשרות למהדרין ומעתה , מושב שפיר, בניהול מר יצחק פרידמן, "החלבן"
הקודם פרסומנו יובהר בזאת כי  .קיימת במפעל תעודת הכשר ברת תוקף מטעמה

 של ההתייחס אך ורק לפעילות, "רבנות לכשרות ארצית"ת הבדבר זיוף חותמ
 . "החלבן"לא למחלבת כלל ושבצפון דיר חנא השוכנת בכפר " בלאדי"מחלבת 

ויאכלו .  כבעברממושב שפיר" החלבן"ת ניתן לקלוט תוצרת מחלב, בהתאם לכך
 . ענוים וישבעו

  
 
  
  
  
  

  
) בפועל( היועץ המשפטי –ד "עו, מר ירון קטן, ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר , א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב :העתקים

    האגףבני ומפקחיר, ר "הרה

  


