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  שעג014: 'עדכון כשרות מס  

  
  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  עדכון כשרות :הנדון
  

 29משק " מ"תפוח מעון דבוש עיבוד בע" ירושלים עולה כי חברת  המקומיתמעדכון מיוחד שהתקבל מאת הרבנות
כשרות ב ניסתה להחדיר תוצרת עלי בייבי נגועה בחרקים למסעדות ירושלמיות 08-9244556: 'ממושב זיתן טל

" שטוף מחוטא ומוכן להגשה "– תוך הצגתה כנקיה מחרקים ותולעים – FRESH.D תחת מותג -למהדרין בפיקוחה 
  ". למהדרין מן המהדרין–ץ העדה החסידית "בד"שגחת גוף המכנה את עצמו בה

  

כ החברה נתפסה בתקופה האחרונה כשהיא משווקת עלי ירק בחזקת נגוע ללא פיקוח על נושא החרקים תחת סמל "כמו
לטענתה ה כאשר עמק לוד על אף כי לחברה אין כיום כלל הכשר מטעמהאזורית ץ בית יוסף והרבנות "הכשרות של בד

  ...הדבר אירע בשל תקלה
  

הודיע לחברה זו כי היא אוסרת עליה באופן מוחלט לשווק תוצרת כלשהיא של ירק עלים בחותמתם עד הרבנות ירושלים 
   . להודעה חדשה

  

י " לא קיבל בשום אופן הסמכה ליתן תעודת הכשר ע"ץ העדה החסידית"בד"הננו להודיע בשער בת רבים כי הגוף 
עד תחת כל הכשר שהוא במקומות המושגחים ועל כן אין לקלוט כל תוצרת עלי ירק מחברה זו ר לישראל "מועצת הרה

ההנחיה לציבור ולמשגיחים דבר נבקש מנותני ההכשר להביא את  .על מנת להימנע ממכשולוזאת להודעה חדשה 
   .ברחבי הארץ

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  :העתקים

  א"אל שליטהרבנים הראשיים לישר' רנן כבמ
  ר לישראל"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  ר לישראל" יועץ משפטי הרה–ד "עו, מר ירון קטן

  ר לישראל " דובר הרה– מאור  מר זיו
  רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

  


