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Yohai
עדכון כשרות מס'  24מאת הרבנות הראשית לישראל :נושא

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

המעוניינים לקבל מידעון זה בגרסת  PDFיפנו בדוא"ל חוזר

ברכת שנה טובה לכל בית
ישראל
הרבנות הראשית לישראל מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה
ומבורכת ,כתיבה וחתימה טובה.
כמדי שנה מתכבדת הרבנות הראשית לישראל להפיץ מגוון
מדריכי כשרות מטעם המכונים השונים כיצד ניתן להימנע
מאכילת חרקים בתוך הפירות והירקות של סימני החג:
l
l
l
l
l

מכון התורה והארץ
המכון למצוות התלויות בארץ
כושרות
הרב משה ויא
העדה החרדית

לקראת השמיטה :לוח
קדושת שביעית לפירות
השונים
לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ,אנו מצרפים בזה את לוחות
התאריכים המפרטים בכל גידול וגידול את התאריכים שבהם יש
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לחשוש לאיסורי שביעית  -קדושת שביעית ,איסור ספיחין
וחיוב ביעור .ככל שעפ"י תאריכים אלו יש לחשוש לאיסורי
שמיטה בגידול מסוים  -יש לדרוש אישור כשרות לענין שמיטה
עפ"י אחת החלופות שנקבעו ע"י הרבנות הראשית לישראל -
אוצר בי"ד ,מצע מנותק ,מחוץ לגבולות ארץ ישראל והיתר מכירה
וכו'.
אין לתת כשרות במהלך שנת השמיטה לתוצרת כלשהי הכוללת
מרכיבים של תוצרת חקלאית ללא התייחסות לנושא השמיטה.
<< לוח קדושת שביעית
<< לקריאת מדריך השמיטה המלא של ועדת השמיטה
הארצית

בקר מסוג "זבו"  -כשר
ללא חשש
לאחרונה נמצאו משווקות אריזות בשר בקר
המיובאות מארגנטינה על ידי חברת
מאסטרפוד ,כשעליהן הכיתוב "נקי מחשש
זבו" .זבו )מוכר גם כ"סבו"( הוא זן בקר שהוא
כשר לכתחילה ,ושחיטתו מותרת על פי ההלכה
גם בשחיטה מהודרת וחלק לפי פסיקת מועצת
הרבנות הראשית לישראל.
הרבנות הראשית מבקשת להבהיר כי בניגוד
למשתמע מהכיתוב הנ"ל אין כל חשש בבשר
מסוג זה .היבואן הונחה וקיבל על עצמו להסיר
את הכיתוב הנ"ל.

טרפות בבית תמחוי "מזון לחיים"
בביקורת שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בעמותת "מזון
לחיים" המספקת מנות חמות לנזקקים ,נמצא כי העמותה רכשה
טרפות מאיטליז "עיראקי" ,אטליז טרף בטירה .עמותת מזון
לחיים מפעילה בתי תמחוי ללא הכשר בירושלים ,תל אביב ,חיפה
ופתח תקווה .הרבנות הראשית חוזרת ומדגישה בפני הציבור כי
אין לסמוך על הכשרות בשום מטבח מוסדי מכל סוג שהוא ,שאינו
מחזיק תעודת כשרות תקפה מרבנות מקומית.
יידע הציבור וייזהר.

תעודות כשרות חדשות
מגופים לא מוסמכים
לאחרונה נתפסו בשווקים תעודות מטעם גופים
חדשים ,אשר אינם מוסמכים ליתן כשרות:
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ציון ישראל טייב

ברסלב נתניה

התעודה שנתפסה מתייחסת לעסק
בשם קייטרינג שוקולין .אין לסמוך על
הכשרות בעסק זה ללא הצגת תעודה
מרבנות מקומית מוסמכת.
נותן ההכשר מציג עצמו כרב בפסגת זאב
מזרח .אין לסמוך על הכשרות של כל מוצר
או עסק המוצגים כמושגחים על ידו.

התעודה שנתפסה מתייחסת לעסק בשם
המקסיקני .אין לסמוך על הכשרות בעסק
זה ללא הצגת תעודה מרבנות מקומית
מוסמכת.
אין לסמוך על הכשרות של כל מוצר או עסק
המוצגים כמושגחים על ידו.

אטליז צורי  -מוצג ככשר ללא
השגחה
במושב פדויים )משק  (46פועל מזה שנים אטליז צורי לוי
ושלמה .העסק מציג עצמו ככשר באינטרנט ובעלונים ,אולם
בפועל אינו נתון להשגחת רבנות מקומית כלשהי .בביקורת
שנערכה על ידי היחידה הארצית לאכיפת הונאה בכשרות נמצא
שהעסק עדיין פועל במתכונת זו וממשיך להציג עצמו ככשר .יידע
הציבור וייזהר.

הרבנות הראשית לישראל  -גם
בפייסבוק ובאנדרואיד
לאחרונה השיקה הרבנות הראשית לישראל עמוד פייסבוק חדש.
בעמוד  -עדכוני כשרות ,עדכוני מחלקת הבחינות ,החלטות מועצת
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הרבנות הראשית ,הודעות הדובר ועוד.
<< לעמוד הפייסבוק של הרבנות הראשית
בנוסף ,אנו מזמינים את מי שמחזיק טלפון המופעל באמצעות
אנדרואיד להוריד את אפליכשרות ,אפליקציית הכשרות של הרבנות
הראשית ומרכז הלכה והוראה.
<< להורדת אפליקציית אפליכשרות

החזרת כשרות
l

באשקלון הוחזרה הכשרות למלון גולדן טאוור מרח' הרקפת
28

הטעיות כשרות
בתל אביב -
 lהוסרה הכשרות ממסעדת אחים לוי מרח' אחד העם .19
מרבנות תל אביב נמסר כי העסק מציג בניגוד לחוק ציוני
כשרות שונים העלולים להטעות את הציבור
 lהעסק מאפה צרפתי מרח' לה-גרדיה  76מציג תעודת
כשרות שאינה בתוקף
 lהעסק פינתי מרח' בגין  37מציג עצמו ככשר ללא תעודה
בתוקף
נגד בעלי העסקים יינקטו אמצעים ,יידע הציבור וייזהר.

הסרת כשרות
l
l

l

ברעננה הוסרה הכשרות ממסעדת קיוטו ,רח' זרחין 13
בקריית גת הוסרה הכשרות מהעסק מטעמי מרקש משד'
לכיש 33/2
בקיבוץ גשר הסירה הרבנות האזורית עמק המעיינות את
הכשרות מהעסק קייטרינג מטעמי יניב בעקבות סגירת
העסק

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי
לישראל; מר אלחנן גלט – מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג ,היועץ המשפטי לרה"ר לישראל ,מר זיו מאור ,דובר
הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי

הנתונים המופיעים במסמך זה נכונים ליום פרסומם ויש לברר עם הרבנות המוסמכת מה המצב
הכשרותי העדכני!
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
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