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    תל קציר–חשד לטרפות באיטליז עוף ובקר בעמק  .1
, "עוף ובקר בעמק"בביקורת של מפקח היחידה הארצית באטליז ומפעל 

נמצאו מספר קרטונים של צלעות טלה פרוס ללא זיהוי , שבקיבוץ תל קציר
 ןכאשר חלק מהצלעות נושאות חותמות לא מזוהות וחלק, כשרותי כנדרש
כתר "כביכול של מפעל , נמצאו פתקיות מזויפותבקרטונים  .ללא זיהוי כלל

ולא (ק מדבקות מרבנות מעלות נמסר שהיא מאשרת ר. במעלות" הבשר
  בוצעה פעילות משותפת עם הרבנות האזורית, בהמשך .צבעוניות) פתקיות

עוף ובקר "ובעקבות כך הוסרה תעודת הכשרות מ, עמק הירדן באיטליז
יש לציין שהמפעל מייצר מוצרי . הירדןעל ידי הרבנות האזורית עמק " בעמק

יש לעצור את הקליטה במקומות . בשר עבור מספר מותגים כשרים
בקיבוץ " עוף ובקר בעמק"המיוצרים על ידי , המושגחים של כל מוצרי הבשר

  .תל קציר
בהתאם לפסיקת הרבנות האזורית עמק הירדן ורבנות רמת הגולן כל מוצרי 

 – לפני מועד מציאת הצלעות הלא כשרות הבשר והכבש שנרכשו מאטליז זה
. אסורים באכילה ויש להכשיר את הכלים שבהם בושלו אותם מוצרי בשר

  .מוצרי העוף שנרכשו מהאיטליז לפני מועד הביקורת מותרים לאכילה
  

  

 

  

  רות הטעיית כש–" עוגות ועוד"קונדיטורית . 2
 "עוגות ועוד "קונדיטוריהרבנות חולון על הסרת הכשרות מהתקבלה הודעת ה

בביקורת של מפקח .  בחולון21הפלד '  השוכן ברח מלך העוגות והבייגלה–
היחידה הארצית התברר כי העסק ממשיך לייצר תוך סימון מוצריו ככשרים 

 .יםמקומות המושגחבאין לקלוט מוצרי חברה זו  .ותוך הכשלת הציבור
ה שנערכה על ידי מפקחי היחידה הארצית עולה כי מוצרי החברה מבדיק

 מוצרים ללקוחות ת המשווק"טרי על הבוקר"משווקים גם באמצעות חברת 
   !ידע הציבור ויזהר. תוך הצגתם ככשרים, פרטיים

  

  

   

  "אושר עד" בחטיפי גרנולה המשווקים ב–איסור חדש . 3
) בטעמים שונים(חטיפי גרנולה " אושר עד"לאחרונה נמצאו משווקים ברשת 

' י חב"נרל מילס בספרד ומיובאים ע'המיוצרים בחברת ג" נייטשר ואלי"במותג 
בהשגחת "תוך הצגתם ככשר  "מ"בע) 2015(רותם מיטרו יבוא ומסחר "

י "האישור שניתן במקור ע. "ללא חשש חדשר לישראל "האו יו ואישור הרה
רים הנושאים עד לתאריך אחרון לשיווק מחלקת היבוא היה אך ורק למוצ

בפועל נמצא כי היבואן .  בלבד ולא לתאריכים מאוחרים יותר15.09.2017
יש להסיר !. באיסור חדשמאוחרים יותר ייבא ארצה מוצרים עם תאריכים  

ל של יבואן זה מהמדפים לאלתר ולהחזירם ליבואן בדחיפות "את המוצרים הנ
 מובהר כי פירסום .ה יינקטו אמצעים כדיןנגד החבר. על מנת שלא להיכשל

    .זה מתייחס ליבואן זה בלבד
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    ללא אישור ירקות כבושים מכילים כרובית.4
  Pickled Mixed(ירקות כבושים מעורבים : לאחרונה נמצא משווק המוצר

Vegetable (המיוצר במפעל קורהאן פזלדמה וי7290003578719 :ברקוד  .
ויליפוד אינטרנשיונל . ג' י חב"בול תורכיה ומיובא עדיס דיקראט איי אס איסטנ

כשהוא מכיל בתוכו כרובית כבושה האסורה על פי ,  יבנה4נחל חריף ' רח
ל נמצא כי עקב "מבירור מהיר שנערך עם היבואן והיצרן בחו. נהלי הכשרות

תקלה בייצור שורבבה לתכולת המוצר גם כרובית אשר לא אמורה להימצא 
 163551: התקלה מתייחסת לשני קודי ייצור שמספרם. רכלל ברכיבי המוצ

יש להסיר את . היבואן התחייב לאסוף את התוצרת הבעייתית . 163550וכן 
ל מהמדפים ולהחזירם "המוצרים עם הברקוד הנושא את קודי הייצור הנ

  .ליבואן על מנת שלא להיכשל

  

  

  ללא כשרות–עדן טבע מרקט . 5
 כי הרשת עדן טבע מרקט' חבה הודעת באגף הכשרות הארצית התקבל

בהתאם .  סניפיהכל שמונתהכשרות מקבלת שרותי החליטה להפסיק את 
לכך הננו  להודיע כי לרבנות הראשית אין כל אחריות לגבי התוצרת הנמכרת 

עמוד " ממון (""ידיעות אחרונות"בלאחרונה פורסמה כתבה . בסניפי הרשת
 כי חברתו תמשיך טיב טעם' חב ל"בה מצוטט מנכ) 19.03.2017 מיום 3
כמו כן הרשת לא תפעל בשבת ולא . למכור מוצרים כשרים רבים" עדן"ב

להוי ידוע כי השימוש בבשר שנשחט אשר אינו מוכשר . תמכור בשר לא כשר
 למצג כשרותי זה ש בחומרה אנו רואים . ואינו מנוקר אסור על פי ההלכה 

    . בהתאםם לנקיטת אמצעיםמכירת המוצרים במקום ובוחנים את ההיבטי
  !נא תשומת לבכם

  

הרב זאב ויטמן  סנפרוסט'  של חב ירוק נגיעות בפול–זהירות . 6
אחרי נעשו  שחוזרותלאור בדיקות  ביקש להודיע כי , רב תנובה–א "שליט

 פולים נגועים קיימיםמיון בממיינת אופטית התברר בבדיקה יסודית שעדיין 
אמנם אם מתייחסים לכל פול כיחידה  (. מוקפא של פול ירוקבכל שקית

עצמאית הרי שהפולים הנגועים הם פחות ממיעוט המצוי אבל עדיין יש לא 
מומחים לדבר ) .מעט פולים נגועים בכל שקית באופן שמחייב בדיקה קפדנית

מפעל , אשר על כן .מעידים שהם לא נתקלו עד היום בנגיעות כזו בפול
 את כל השיווק ואף עצרוהפולים הללו פסיק לשווק את סנפרוסט י

 ממתינים למכולות חדשות האמורות להגיע וכרגעוגים ומהמפעל "מהמרל
יש  .אפשר חידוש השיווק ממכולות אלויתבקרוב ורק אם הם יימצאו נקיות 

אלו שרכשו פולים אלו וכל בעיה בליידע את ציבור הרבנים ומפקחי הכשרות 
ידע .  על מנת שלא להיכשלהשימוש לבדוק אותם היטב לפני מחוייבים

  !הציבור ויזהר
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  "בלדי"' חבשל מיובא סימון סותר בבשר לא מוכשר . 7
ל המיוצר בחברת פריגוריפיקו סן "לאחרונה נמצא משוווק בארץ בשר מחו

מ באר טוביה כאשר הוא "בלדי בע' י חב"אנטוניו אסונסיון פראגואי המיובא ע
ועל גבי " לא מוכשר"ום אחד מצויין כי הבשר במק: נושא כיתוב כשרותי סותר 

, נבדק, הבשר שבאריזה זו נשחט"ג אותו הקרטון מצויין ש"מדבקה שניה שע
נוכח התקלה נבקש מהמשגיחים הקולטים ..." . נמלח והודח כדת וכדין

תוצרת זו לפקוח עיניים ולהחזיר כל תוצרת יבוא זה הנושאת את הסימון 
 . רת עם סימון תקיןהמטעה על מנת להחליפה בתוצ

  

  

   ללא אישור–שמן הכפר  וזיתי הכפר . 8
במסגרת פשיטה שנערכה על ידי מפקח היחידה הארצית בסיוע כוח משטרה 
נמצאו במתחם ובסביבת בית עסק בעילבון תוויות על גבי קרטונים ריקים וכן 

הנושאים ציוני כשרות , "זיתי הכפר"ו" שמן הכפר"סליל תוויות של מותגי 
מברור שנערך עם גופים אלו . ץ בית יוסף"טעם רבנות נצרת עילית ובדמ

במתחם יש . נמצא כי אינם מעניקים שירותי השגחה לבית העסק בעילבון
אין לאשר . איחסון של זיתים/ממצאים המצביעים לכאורה על היתכנות ייצור

ב במקומות המושגחים ויש לדווח לנו אם נמצאו שמנים או "את המותגים המצ
  .נגד בעלי המקום ינקטו צעדים כחוק. זיתים המשווקים תחת מותגים אלו

  

  
  
  

  

בפשיטה שנערכה על ידי :  תעודה מזוייפת–מפגש הפעמונים נתניה . 9
בחסות צו בית , יחד עם המשטרה היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

אשר נמצאות תחת בעלות זהה ואשר , מסעדות בנתניהנערכו ביקורות בשתי , משפט
  :מוצגות ככשרות למרות שאין להן תעודות כשרות מטעם הרבנות נתניה

, "שווארמה הפעמונים. "2 . נתניה2רחוב סימילנסקי , "פינת בובה" / "פינת תמר. "1
, בפשיטה נתפסה תעודת כשרות צבעונית מזוייפת.נתניה, ישן. ת.א, 6רחוב פנקס 

לא , אשר נמצאו במקום, לגבי חלק ממוצרי הבשר, כמו כן. כול מטעם הרבנות נתניהכבי
שימוש בתעודת כשרות מזוייפת גרם להטעיה חמורה  .נמצא תיעוד כשרותי לגבי מקורם

צעדי אכיפה נוספים . יש להבהיר שלמסעדות אלו אין תעודות כשרות כחוק. של הציבור
   ! ירחקשומר נפשו .יינקטו נגד בעלי המסעדות

  
  

   שיווק סחורה מאיטליז נעמה ללא הכשר–זהירות . 10
רחוב קרן היסוד " אחים נעמה"עולה שאטליז לאחרונה  שהתקבל ממידע

יאליק מנסה לשווק תוצרת בשר לעסקים מושגחים תוך הצגה  ב בקרית37
 .רטי כשרותהמכיל פ, "י ועדת חוג הרבנים"ץ שע"בד"של מסמך מטעם 

אין תעודת כשרות מטעם הרבנות " אחים נעמה"יש להבהיר שלאטליז 
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המוסמכת ולכן חל איסור מוחלט על העסקים המושגחים לקלוט ממנו מוצרי 
  ".אחים נעמה"צעדי אכיפה יינקטו נגד בעלי אטליז . בשר

   כשרות שאינה מאושרת–מאפית תרשיחא . 11
כי מאפיית תרשיחא מציגה עצמה ממידע שהגיע לאגף הכשרות עולה 

ככשרה באמצעות תעודה שניתנה על ידי הרב דוד פרץ רב פקיעין 
. יובהר כי הרב דוד פרץ אינו מוסמך ליתן כשרות בתרשיחא. החדשה

  !ידע הציבור ויזהר. כנגד בית העסק ינקטו אמצעים כחוק
  

  

  סוכריות בטעם קפה שוקוטריידלגבי הבהרה . 12

מבדיקה במחלקת היבוא   ברצוננו להבהיר כי5' ת מסבהמשך לעדכון כשרו
עולה כי היעדר אישור הכשרות למוצר נבע מאי חידוש בגין התקלה ולא בגלל 

    .   של היבואןאין מדובר על זיוףשהמוצר לא קיבל תעודת כשרות כך ש

  

  שיווק תמרים עם חותמת לא מאושרת .13
 "מיאל אימפקס"שם משווק ב כי  עולה ליחידה הארציתממידע שהגיע

רות יבשים הדפיס מדבקות כשרות ללא אישור הרבנות בקעת הירדן ילפ
שפעולת הדבקת  וזאת לאחר שהוסבר לו , על אריזות תמריםוהדביק

על המדבקות מופיע סמל של . תויות מוצר חייבת להעשות תחת פיקוח
 בצבע שחור בעוד שעל פי הנחית הרבנות  בקעת הירדןדתיתההמועצה 

 המועצה דתית או סמל עגול חותמת של הרב   הירדן סמלבקעת
אין לאשר את מוצרים אלו ויש . גליצנשטיין יהיו בצבע זהב בלבד

  .להחזירם לספק
  

  

  

  סימון כשרות ללא אישור –טיב הזית ואומנות השמן . 14
י " כביכול עיםהמיוצר, לאחרונה התקבל דיווח על שיווק זיתים

. א.ע"י " צנצנות המשווקות עכןו, "טיב הזית ואומנות השמן"מפעל 
 . אשר שכן בעבר במושב הזורעים" מ"מוצרים טבעיים בע

ניתק את הקשר עם " טיב הזית ואומנות השמן"יש להבהיר שמפעל 
אין לאשר , כ"כ. ל כאל זיוף"הרבנות ולכן יש להתייחס למוצרים הנ

בהקשר  ".מ"א מוצרים טבעיים בע.ע"י "ווקים עקליטה של מוצרים המש
בקיבוץ שאר " זן-דג"זה יש להבהיר שלא ניתן לקלוט מוצרים מהמשווק 

 .כ מטעם הרבנות המוסמכת"ישוב מכיוון שהוא פועל ללא ת
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  ד לונדון על גבי ריבות"זיוף כשרות בי.15
במשרדי היחידה הארצית התקבלה הודעת ועד הכשרות של בית דין 

,  גרם28נדון כי המוצרים מרמלדת תפוז וריבת תות שדה במשקל לו
מ אנגליה ומיובאים על ידי "המיוצרים על ידי ווילקין אנד סאנס בע

ד "ומוצגים ככשרים פרווה בהשגחת בי, מ"בע) 1968(דיפלומט מפיצים 
   .אינם עומדים תחת השגחתם, ר לישראל"לונדון ובאישור הרה

  

  

 כשרים לפסח באופן לא תקיןסימון מוצרים כ. 16
אין . יש לשים לב לסימוני כשרות על גבי המוצרים, לקראת פסח

לאפשר סימון וקליטת מוצרים במדבקות הנושאות את הכיתוב 
ללא ציון שם היצרן שם המוצר שם הרבנות , בלבד" כשר לפסח"

במוצרי יבוא יש ". ז"כשר לפסח התשע"נותנת ההכשר והכיתוב 
שם נותן ההכשר , שם היבואן, ל"ון שם היצרן בחולהקפיד גם על צי

אין לאשר קליטת , בהתאם לכך. ר לישראל"ל ואישור הרה"בחו
  :המוצרים הבאים המסומנים באופן שאינו תקין

המיוצר בספרד ומיובא על ידי אלטרנטיבה סחר , ליקר שנאפס
שם , ללא ציון שם המוצר, סימון הכשרות במדבקה נפרדת, מ"בע

  .היבואןהיצרן ושם 
- ון המיובאת על ידי גולדמיוצרת ביו, "הבולגריה בקוביות"גבינת 

מ הנושאת תוית כשרות לפסח ללא ציון שם נותן "פרוסט בע
  .ר לישראל"ההכשר ואישור הרה

 

  

   רק עם ציוני כשרות כחוק–משקאות חריפים בעסקים . 17
, מטעם גופי כשרות ואנשים פרטייםמשגיחי הכשרות רשימות שונות הציבור ולאחרונה מופצות בקרב 

כי , יובהר. של משקאות חריפים המאושרים לכאורה לשימוש בעסקים המושגחים גם ללא ציוני כשרות
על פי נהלי הרבנות הראשית לישראל מותרת קליטת תוצרת ובכלל זאת משקאות חריפים לעסקים 

  .המוצר בהתאםהמושגחים רק בכפוף להימצאות תעודת כשרות כחוק למוצר ולסימון 
  

 

לאחרונה נמצא   דגני בוקר מלאים"שרידס מסוכר". 18
 FROSTEDדגני בוקר , מוצר" אושר עד"משווק ברשת 

SHREDDIESמ אנגליה "נסטלה ייצור דגנים בע' י חב" המיוצר ע
" מ"בע) 2015(רותם מיטרו יבוא ומסחר "י חברת "ומיובא ע

באישור  וץ מנצסטר''כאשר על התווית כתוב כשר בהשגחת בד
בבדיקה עם מחלקת היבוא נמצא כי . רבנות הראשית לישראלה

 מופיע על MKשסמל הכשרות האישור ניתן ליבואן רק למוצרים 
מעדכון שהתקבל ממחלקת הכשרות של .  המקוריתההאריז

יש להסיר . סטר עולה כי כלל לא העניקו הכשר למוצר'ץ מנצ"בד
  .אמהמדפים ולהחזירו ליבואן עד לבירור הנוש
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  עדכונים ממחלקות אגף הכשרות

  מחלקת מסעדות ורשתות שיווק

  מאפית
המכילים גם ,  למחלקות המאפית במרכוליםמשווקים נמצא כי לאחרונה

על פי הנהלים יש לסמן מוצרים המכילים אבקת חלב . אבקת חלב נוכרי
על מנת שנוכל . נכרי ובכלל זאת גם מאפים הנמכרים במחלקות המאפית

אין לאפות את מאפים אלו בו זמנית יחד עם מאפים , ימון כראוילאפשר ס
ויש לסמן בשילוט ברור על גבי ויטרינת המכירה אלו מאפים , אחרים

גם על גבי תוויות " אבקת חלב נוכרי"יש לסמן . מכילים אבקת חלב נוכרי
  .גילוי נאות לציבורוזאת כשקית המכירה /השקילה
  מחלקת בשר-קצביה

רות חל איסור על רשת השיווק או על הנהלת המרכול על פי נהלי הכש
ככשרים , אשר נמכרים בקצביות הסניפים, להציג את מוצרי הבשר

ברמות כשרות מהודרות ללא אישור מפורש מטעם הרבנות המוסמכת 
  . שמשגיחה על הסניף

יש להדגיש שכל עוד רמת הכשרות של הסניף הנה ברמת כשרות 
, מאידך. ר על רמת כשרות רגילה בלבדהרבנות מחוייבת לשמו, רגילה

, חלה אחריות על הרבנויות המוסמכות שלא לאפשר הצגת מצגי כשרות
יש להנחות בהתאם את . אשר אינם תואמים לסיווג הכשרות בפועל

  .הנהלות הסניפים ולהסיר כל מצג מטעה
  טעימות

חלה חובה על הנהלת  –במתחמי המרכול " טעימות"בעת הגשת 
יש לוודא את כשרות המוצרים . מראש עם המשגיחאת זתאם המרכות ל

  . אין לבצע טעימות בשריות וחלביות בו זמנית.והכלים
כי יש לוודא . מוסיפים ירק עלים או פלחי לימון לקערות החמוצים, לעיתים
 שימוש רק בירק עלים המפוקח מחרקים וכן שקליפות הלימון נעשה 
  .נקיות

  דוקרנים במעדניות
יש לוודא שיש דוקרנים נפרדים . ם שימוש בדוקרניםבמעדניות עושי

כגון בצבעים , לפרווה וכן שמסמנים אותם באופן שונה/לחלבי/לבשרי
  .על מנת שאפשר יהיה לשמר את ההפרדה, שונים

  לקראת פסח
לצד " מכיל קטניות: "בשילוט בולט, לתועלת הציבור, יש חשיבות לציין

נמכרת שלא באריזתה ואשר , תוצרת כשרה לפסח המכילה קטניות
אם הם נצלו בתוספת , עופות צלויים בתנור המרכול, כגון. המקורית

תבלינים המכילים קטניות או נקניקים הנמכרים במעדניה ואשר עשויים 

    
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

   
   למחלקותדוקרנים בצבעים שונים
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P  5בני גאון , הוסרה הכשרות ממרכול עדן טבע מרקטבנתניה  

P עקב הפרת נהלי , 85מדינת היהודים , מאמאמיה/בהרצליה הוסרה הכשרות מהעסק קימונו
  הכשרות

Pלבקשת בעל העסק, 14חשוון ,  בקרית גת הוסרה הכשרות ממזנון בית המשפט  

Pעקב מעבר המפעל , רקןב. ת.א,  במועצה האזורית שומרון הוסרה הכשרות ממפעל תבואות בר
  .למקום אחר

Pבנתיבות הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים :  

  עקב סגירת העסק, 8ברית כהונה , כל חנות- בר  

  לבקשת הבעלים, 1יוסף סמלו ' רח, טיפת חלב מבית דלי קרים  

  לבקשת הבעלים, 43ירושלים ' שד, קיוסט נקניק  

  יםלבקשת הבעל, 1ירושלים ' שד, רמי לוי בורקס טורקי  

  עקב סגירת העסק, 46הארזים , מ"ח בע"רוביסקו אגש  

  עקב הפרת נהלי כשרות, 38האומן , קוסקוס ביתי. ב.א  

Pבקרית אונו הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים :  

   .להכיל קטניות
יש להקפיד על כשרות לפסח של מוצרי המזון המתקבלים וכן על תוויות 

שם יבואן , שם יצרן: תקינות המכילות לפחות את כל הפרטים הבאים
כולל (ציון כשרות לפסח מלא , שם המוצר, )ל"לגבי מוצר שמיוצר בחו(

   ).שם נותן הכשרות החוקי

  המחלקה למצוות התלויות בארץ
הננו ליידע את ציבור העוסקים בכשרות כי הדונג המשמש כיום לציפוי 
 .תפוחים בבתי האריזה בארץ הינו כשר למהדרין לפסח ולכל השנה

ניתן . אין השגחה על חומרי הציפויל "המיובאים מחוחים בתפו
להשתמש בתפוחים אלו בכשרות הרגילה בהסתמך על דעות הפוסקים 

" זהוב"יש לציין כי תפוחים מסוג . (המקילים או לקלף את קליפת הפרי
  )אינם מדונגים

בחלק מבתי האריזה משתמשים לציפוי הפירות בדונג , לגבי פרי הדר
אשר לגביו נחלקו הפוסקים והוא כשר , ר השלאקחומשיש בו את 

לאותם המחמירים , יכךלפ .בכשרות הרגילה אך לא בכשרות למהדרין
  .'אין להשתמש בקליפות פרי ההדר לעוגות וכדו, בדבר

  
  
  
  
  
  
  

 

 הסרות כשרות
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  הנשיא רחבת דרכטן' רח, בומבה בורגר  

 )א"מול מד(ירמיהו ' רח, קפה קפה  

Pינת הכוכב ביישוב כוכב יעקב במועצה האזורית מטה בנימין הוסרה הכשרות מאולם פנ  

  
  

P שונתה רמת הכשרות מכשרות רגילה , מרבנות נתיבות נמסר כי בעסק המתוקים של אולי
  .לכשרות מהדרין

P מגה " (מרקדו" מרבנות מועצה אזורית לב השרון נמסר כי הופסקו שירותי הכשרות לעסק
  .ל העסקלבקשת בע, )צורן-קדימה(הנמצא בפארק תעשיות לב השרון ) לשעבר

Pמרבנות מועצה אזורית מטה בנימין נמסרו פרטי הכשרות ביחס לעסקים הבאים :  

 כשרות רגילה – גבינות, קצביה, פיצה,  סטקיה– שער בנימין –רמי לוי שיווק השקמה 
  בלבד

בירק עלים ישנם גם י,  כשרות מהדרין– ירקניה – שער בנימין –רמי לוי שיווק השקמה   
   מהדרין–מאפית . יש לשים לב לכיתוב, רקות מגידול רגיל  

   שונתה רמת הכשרות ממהדרין לרגילה– מגרון –בית קפה מרכז מבקרים נחלת בנימין   

   שונתה רמת הכשרות ממהדרין לרגילה– מצפה יריחו –פיצה מצפה   

   שונתה רמת הכשרות ממהדרין לרגילה– דולב –פלאפל עדני   

  מת כשרות רגילה המקום מושגח בר– בית חורון –הכוורת   

    
  

  

  

 
,  הרב הראשי לישראל-א "ג דוד לאו שליט"הרה,  הראשון לציון והרב הראשי לישראל-א "ג יצחק יוסף שליט"הרה: העתקים  

, ר לישראל"משפטי לרה היועץ ה-ד הראל גולדברג "עו, ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר משה דגן,  השר לשירותי דת-הרב דוד אזולאי   
.רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי,  דובר הרבנות הראשית לישראל- קובי אלתרמר   

 

  ברבנויות להתעדכן יש כן ועל פרסומם ליום נכונים זה בעדכון המופיעים הנתונים כל

עסק בית או מוצר כל של העכשווי הסטאטוס לגבי  

 הודעות מהרבנויות המקומיות


