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  !הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב הכשרותי העדכני*

  

 N להקפיד על כך שבכל שלבי השינוע ,תרנגוליםי "כ ע" לפני יוה"פדיון הכפרות"הננו פונים לכל אלו המבצעים את מנהג 
 שלא לגרום צער מיותר ולעיתים אף חבלה של ממש העשויה להטריף את ,י שוחט מוסמך"ם עחזקה של העופות טרם שחיטתוהא

במתקן שלא יגרום לחבלה מחמת צפיפות מוגזמת או חוסר , הכולל מזון ומים , אחזקת העופות במקום מוצל ומאוורר. העופות 
 ובכך לא יצא )'ח ט"דברים כ( "והלכת בדרכיו ")קמה טתהלים (" ורחמיו על כל מעשיו"הינו דבר בסיסי ומתבקש בבחינת ' יציבות וכד

 .שכרו בהפסדו

  ד"בס
  ב"ח אלול תשע"י   

   05/09/12  
  שעב027: 'עדכון כשרות מס  

  
  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  
  

  עדכון כשרות :הנדון
  

'  רב העיר מעלות ומנהל מח–א "ג יצחק ועקנין שליט"המנתונים שהתקבלו מאת הר .1
מרינה פטריות הגליל " עולה כי הוסרה אחריות הכשרות מחברת תהכשרות המקומי

בשל ממצאים חמורים של שיווק  04-6666451: ' מושב מעונה טל-משרד ראשי " מ"בע
ש טימין ורוזמרין משטח פתוח בתוך שקיות תחת מצג כשרותי למהדרין נקי מחש

ג אפרתי "הרבנות ירושלים וכשרות למהדרין של הרה, חרקים של הרבנות מעלות
בעלי המפעל נדרשו להשיב את תעודת ההכשר לנותנה ולהימנע . א"שליט

המשגיחים מתבקשים לפעול בהתאם . המוצגת בכשרותהמשיווק תוצרת 
 .להנחיה זו

 
המיובא כיום מאיטליה כבר " צינזנו רוסו"וג נסב את תשומת לב המשגיחים והציבור הרחב כי יין אפריטיב מס .2

אינו מיוצר ומבוקבק יותר תחת השגחה ועל כן חובה לבדוק יין זה לפני קליטתו במקומות המושגחים שהוא אכן 
וזאת לאחר שהתגלתה תקלה חמורה בה סוכן ) מתוצרת ישנה(ר לישראל "נושא ציון כשרות כחוק מטעם הרה
הואיל וגם הוא " צינזנו ביאנקו"למותר לציין כי חובת הדיקה חלה גם על . גחתשיווק סיפק יין זה למסעדה מוש
  !   ידע הציבור ויזהר. עשוי להימכר ללא ציון כשרות

  
שבתי  יש חשש גדול,  ביום ראשוןחלהיות והשנה ערב ראש השנה : הודעה מהמדור למצוות התלויות בארץ .3

השגחה  נוהל מקום בהתאם לספק דרישה של לקוחות מ ל"ב עלולים לעבוד בשבת ע"מפעלים וכיוצ, אריזה
 .סגור בשבת חייב להיות

  
עולה כי הופסקו ,  כפר הרואה–א עמק חפר "א רב מו"ג אליעזר שמחה וייס שליט"י הרה"מנתונים שנמסרו ע .4

השוכן " בית בכפר"  בית האבות –לשאלת רבים !  ידע הציבור ויזהר. אשר בקיבוץ העוגן" לה פמיליה"שרותי הכשרות מ
 .בביתן אהרון אינו עומד תחת השגחתו

  
 בבעלות סימה סיגל ממושב ישע חדלה "השמן והרזה"י הרבנות האזורית אשכול עולה כי הפיצריה "מנתונים שנמסרו ע .5

  . אף היא מעולם לא היתה בהשגחתה"החומוסיה של סיגל"מסעדת ביקשה להביר כי גם כ "כמו. להיות תחת השגחתה 
  

  
  

    
  
  

   
  

  
  
  
  

  :עתקיםה
  א"הרבנים הראשיים לישראל שליט' מרנן כב

  ר לישראל "ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  מ" יועץ משפטי משרד רה–ד "עו, מר ירון קטן

  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

  


