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עדכון כשרות מס'  | 1ח' חשון התשע"ז9.11.2016 ,

 .1חשש להימצאות חלב בשומן הלב (בוקס) – שמקה
במסגרת פעילות השגחה של משגיח הרבנות אשקלון ולאחר בדיקה
שנערכה על ידי אגף הכשרות הארצי נמצא כי בעקבות תקלה שווקו המוצרים "שומן
בוקס" (שומן לב) וכן "שומן אשכים" תוצרת מפעל "ציון שמקה" ממושב חזון ,ללא שעברו
בדיקה וניקור כך שקיים איסור הלכתי להשתמש בהם מחשש חלב דאורייתא .בעקבות
מציאת תוצרת זו עודכנו נותן ההכשר והמפעל ובעקבות כך נערכה ישיבה דחופה
במשרדי הרבנות הראשית לישראל בהשתתפות נותן ההכשר ונציגי המפעל -לבדיקת
המקרה ולתיקון הליקויים .הנחיות הרבנות הראשית והרבנות המקומית ביחס לתוצרת הן
כדלהלן :א .נעשו פעולות לאיסוף התוצרת האסורה מלקוחות .ב .ניתן לקלוט תוצרת שומן
זה שיוצרה לאחר תאריך  .28.10.16כל מי שרכש תוצרת זו מהסוג הנ"ל שיוצרה לפני
התאריך הנ"ל אסור לו להשתמש בה ויש להחזירה בדחיפות למפעל .ג .הוחלט כי מעתה
על גבי תויות מכירת תוצרת שומן של החברה יתווסף המשפט "נבדק ע"י מנקר מוסמך".
מי שעשה כבר שימוש בתוצרת יעשה שאלת רב.על המשגיחים לבדוק האם במקומם
נעשה שימוש בתוצרת זו ולעדכן את נותן ההכשר במיידי .נבקש לציין כי שומנים אלו
משמשים לעיתים קרובות כחומר גלם להכנת מוצרי בשר טחונים כגון :טחול ממולא ,קבב,
המבורגר ,נקניקיות מרגז וכדו' .להוי ידוע כי אין בהודעה זו בכדי לפסול את שאר מוצרי
החברה.

 .2חשש להימצאות חלב בשומן הלב (בוקס)–עוף ירושלים
בזכות עירונותה של רבנות אשקלון נמצא בימים האחרונים קרטון מוצר " :שומן
בקר בוקס תפזורת קפוא  -מוכשר" המשווק ע"י חברת עוף ירושלים מהדרין בע"מ
מעטרות תאריך ייצור  21.07.2016כאשר בתוכו מספר חלקי שומן בוקס שלא נוקר
כראוי עקב תקלה ,כך שנמצא עליו חלב דאורייתא .עם גילוי המקרה ביקשה
הרבנות ירושלים מהמשגיחים להחזיר תוצרת מיום זה למפעל על מנת שהציבור לא
ייכשל  .המפעל יעודכן על ידה במקביל בהתאם .נבקש להביא לידיעת המשגיחים.
מצ"ב דוגמת המוצר .להוי ידוע כי אין בהודעה זו בכדי לפסול את שאר מוצרי
החברה.

 .3כשרות לא חוקית בגן האירועים "סיטרוס" בקדימה-צורן
מנתונים שהתקבלו מרבנות קדימה-צורן ומביקורות שבוצעו ,עולה כי גן הארועים
"סיטרוס" השוכן בתחום קדימה-צורן מציג עצמו ככשר ללא שיש ברשותו תעודה של
הרבנות המקומית קדימה-צורן כחוק .כנגד המקום ננקטו אמצעים כחוק .כל הצגה
של המקום ככשר שלא באמצעות תעודת כשרות של הרבנות המקומית המוסמכת
אסורה והינה עבירה על החוק.

 .4זיוף כשרות בשימורי זיתים
בביקורת שנערכה בעקבות עירנות משגיח רבנות קרית אתא נחשף זיוף של סיווג
כשרות בפחי זיתים .קולף/הוסר פס צהוב מתווית של פחי זיתים אשר נשא ציון
היתר מכירה ,ולצידו הודבקה מדבקה (מזויפת) מטעם בד"ץ (נותרו ציוני היתר
מכירה אחרים על הפחים) .מרבנות אזורית גליל תחתון וכן מבד"ץ ירושלים של
העדה החרדית נמסר שמדובר בזיוף חמור .חקירה תתבצע מול המשווק.
יש לעדכן את היחידה הארצית במקרה של מציאת תוצרת בעלת מאפיינים דומים.
שיווק המוצר נעשה על ידי חב' "מאור סחר ד.א )1994( .בע"מ" לפיכך אין לקלוט
במקומות המושגחים שימורים מחברה זו עד להודעה אחרת.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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עדכון כשרות מס'  | 1ח' חשון התשע"ז9.11.2016 ,

 .5זיוף כשרות בירה קורונה
מעדכון שהתקבל מוועד הכשרות  OKנמסר כי נמצאו בקבוקי משקה
בירה קורונה המיוצרים על סרבסריה מודלו אס.אי.דק .ווי מקסיקו
ומיובאים על ידי סיגל שני סחר בע"מ או על ידי צ.ק .סחר בע"מ מרח'
הכשרת היישוב  3ראשון לציון או על ידי ווגה ישראל א .סחר בע"מ מרח'
הנגר  3מגדל העמק מוצגים ככשרים ללא חשש מחדש בהשגחת וועד
הכשרות אוקיי ובאישור הרבנות הראשית לישראל .מוועד הכשרות OK
נמסר כי מעולם לא ביקרו במפעל זה ולא ניתנה על ידם כשרות למוצריו
ועל כן מדובר בזיוף .זיוף הכשרות מופיע על גבי מדבקה המודבקת על
גבי התוית המקורית.

 .6זיוף כשרות חלבה משכם
בעקבות עירנותו של משגיח כשרות נמצא כי משווקת חלבה במותג
"חלבה עייאש" המיוצרת על ידי עומר אמין עיאש משכם ,09-2347950
היבואן ח .ינאל בע"מ גוש שגב ,מספר יצרן  ,04511מוצגת ככשר פרווה
בהשגחת חוג חתם סופר פתח תקווה ובאישור הרבנות הראשית
לישראל .ממחלקת היבוא ברבנות הראשית נמסר כי המוצר לא קיבל
את אישורה ועל כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים.

 .7זיוף כשרות היבואן פסטה לה ויסטה
במהלך ביקורות של מפקחי היחידה הארצית נמצאה גבינה קשה 28%
שומן לפחות מסוג  GRANA PADANOהמיוצרת על ידי לאטריה
אגריקולה סאן פייטרו ,איטליה ומיובאת על ידי פסטה לה ויסטה רח' בית
עובד  13ת"א ,מוצגת ככשר חלבי חלב ישראל משעת החליבה
בהשגחת בד"צ בית יוסף ובאישור הרבנות הראשית לישראל .כמו כן
נמצא המוצר חמאה לא מלוחה המיוצרת על ידי לאטרייה ווירג'יליו
מנטובה איטליה ,ומיובאת גם היא על ידי היבואן פסטה לה ויסטה בע"מ
רח' בית עובד  13ת"א ,מוצגת ככשר חלבי לאוכלי חמאת עכו"ם
בהשגחת משולש  Kהרב אריה רלב"ג ארה"ב ובאישור הרה"ר לישראל.
ממחלקת היבוא הארצית נמסר כי המוצרים לא קיבלו את אישור
המחלקה ועל כן אין לקלוט אותם במקומות המושגחים ויש להחזירם
לספקים.
יש לציין כי המוצר סופק לעסק כשר באמצעות משווק שלא היתה
ברשותו תעודת כשרות ,בניגוד לנוהל ,ועל כן נבקש מצוותי הכשרות
להקפיד על נהלי הרבנות הראשית לישראל כולל על אי קבלת מוצרים
ממשווקים שאין ברשותם תעודת כשרות כחוק ,למניעת מכשלות.
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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עדכון כשרות מס'  | 1ח' חשון התשע"ז9.11.2016 ,

 .8זיוף כשרות צ'יפקונית – פלפל חריף מיבוא חיים רפאל
בעקבות עירנות אנשי מחלקת הכשרות ברבנות נתיבות נמצא כי המוצר
פלפל חריף במלח "צ'יפקה" (צ'יפקונית) המיוצר על ידי היצרן אומגה
טורקיה ומיובא על ידי חיים רפאל בע"מ מוצג ככשר בהשגחת בד"צ
אגודת ישראל ובאישור הרבנות הראשית לישראל ,לא קיבל את אישור
מחלקת היבוא הארצית ולפיכך אין לקלוט את המוצר במקומות
המושגחים ויש להחזירו לספקים.

 .9גלידות בן & ג'ריס
בהמשך לעדכון כשרות מס'  14מיום ד אלול התשע"ו ,7.9.16 ,ביחס
לגלידות בן & ג'ריס ,הננו להבהיר כי לחברת מוצרי איכות אמריקאיים
ישנו ייצור מושגח בארץ בהשגחת הרבנות ק .מלאכי וכן ייבוא של
גלידות באישור הרה"ר לישראל כולל למוצר בן & ג'ריס וניל טופי
קראנצ' .עם זאת ,ישנו גם ייבוא של מוצרים ללא אישור הרה"ר לישראל
כגון בן & ג'ריס קרמל סוטרא ,בניגוד לנהלים .יש לוודא קבלת מוצרים
למקומות המושגחים רק בכפוף לקיומה של תעודת כשרות תואמת
ובתוקף.

 .10טעות באריזת "אשכי הודו" – משחטת טרי וחלק
הרבנות נהריה מודיעה כי בעקבות טעות שארעה במשחטת "טרי וחלק"
אשר בכשרותה ,נארז המוצר "אשכי הודו" תוך שהודבקו על האריזות
מדבקות עם הכיתוב "מוכשר" ,בעוד שמוצר זה אינו מוכשר ומיועד
לצליה בלבד .מאחר ולא ידוע מועד התקלה מבקשת הרבנות נהריה
להודיע כי כל מוצרי "אשכי הודו מצונן קפוא" מתוצרת משחטת טרי
וחלק אשר מופיע עליהם הכיתוב "מוכשר" ,החל מתאריך ייצור 11.9.16
הינם לא מוכשרים ומיועדים לצליה בלבד .מהיצרן נמסר כי לקוחות
המעוניינים בכך ,יוכלו להחזיר את המוצר ליצרן.

 .11זיוף כשרות רבנות חדרה על כדורי שוקולד
מרבנות חדרה נמסר כי המוצר כדורי שוקולד המצוין כמיוצר בהשגחתה
ללא שיש על האריזה כל זיהוי לגבי היצרן ,אינו עומד תחת השגחתה.
ידע הציבור ויזהר.

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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עדכון כשרות מס'  | 1ח' חשון התשע"ז9.11.2016 ,

 .12הונאת כשרות – גומי לעיסה מותג "קופיקס"
בעקבות פניות שהתקבלו מהציבור ועירנות משגיחי כשרות נמצא כי
ברשת "קופיקס" נמכרים סדרת מוצרי גומי לעיסה בטעמים וניל ,אפרסק
ומנטה במותג "קופיקס" המיוצרים על ידי ג'יאצ'ים ,דליאן ,סין ומיובאים
על ידי קרייזי-בלון מוצרי פרסום ומשווקים על ידי אורבן קופיקס תוך
הצגתם ככשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף ,והמוצר בטעם מנטה מוצג
ככשר גם באישור הרה"ר לישראל .מוצרים אלו לא קיבלו את אישור
מחלקת היבוא ושיווקם ברשתות נעשה תוך הפרת החוק .אין לקלוט
מוצרים אלו במקומות המושגחים .כנגד היבואן ינקטו אמצעים כחוק.

 .13חמאה צהובה ללא אישור
בעקבות עירנות משגיחי כשרות בסניפי רשת "גרג" נמצא כי המוצר
חמאה צהובה ,קרטון במשקל  25ק"ג ,אשר שווק לסניפי הרשת וכן
לסניפי רשתות אחרות ,וזאת ללא שיש על גביו ציון בעברית של היצרן
או היבואן ומוצג ככשר באמצעות מדבקה עם לוגו באנגלית של בד"צ
בית יוסף ,לא קיבל את אישור מחלקת היבוא הארצית ולפיכך אין לקלוט
אותו במקומות המושגחים .לאחר בדיקה התברר כי יבואן המוצר הינו
היבואן גולדפרוסט ושיווק המוצר לסניפים נעשה באמצעות המשווקים
אייסמן ותנובה תוך נסיונות להחדרת התוצרת לסניפים ללא שקיבלה
את אישור הרה"ר לישראל .יובהר כי על פי החוק אין להציג מוצר מיובא
ככשר אם לא קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל .כמו כן ,מוצר
אשר קיבל את אישור הרבנות הראשית לישראל חייב להיות מסומן
ככזה ובאופן שנקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל .על פי נהלי
הרה"ר לישראל אין להוסיף ציון כשרות על גבי מוצר באמצעות מדבקה,
למעט אם המדבקה מכילה גם את שם המוצר ,פרטי היצרן ,היבואן ,שם
נותן ההכשר ואישור הרה"ר לישראל.

 .14סימון תויות שקילה במחלקות המרכולים
הרב אדיריה פנחס הי"ו ,מנהל מחלקת מסעדות מרכולים ורשתות
שיווק ,מבקש לעדכן את נותני הכשרות כי מביקורות שנערכו בסניפי
הרשתות השונות התברר כי בחלק ממעדניות רשתות השיווק נמכרות
גם חלבה נוגט ,המכילה אבקת חלב נוכרי וכן גבינות המכילות אבקת
חלב נוכרי ,וזאת מבלי שיש גילוי כנדרש לציבור הלקוחות .על פי נהלי
הרבנות הראשית לישראל אין למכור גבינות המכילות אבקת חלב נוכרי
בתפזורת מבלי שיש ציון כנדרש על גבי אריזת הגבינה ,ואין די בשילוט
כללי בנדון .כמו כן ,יש לסמן "חלבי" על גבי אריזות מוצרים חלביים.
לפיכך יש לסמן "חלבי""/אבקת חלב נוכרי""/א .חלב נוכרי" על גבי תוויות
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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עדכון כשרות מס'  | 1ח' חשון התשע"ז9.11.2016 ,
השקילה של המוצר .רשתות השיווק קיבלו לאחרונה הנחיות מפורטות
בנדון .יש להנחות את צוותי הכשרות לביצוע הנוהל כנדרש .כמו כן
בהתאם לנהלי הרבנות הראשית לישראל:
 .1יש להרחיב את סימון ה"חלבי" גם לגבי מאפים חלביים.
 .2לגבי מאפים פרווה  -יש לסמן פרווה .מכל מקום ,אין לדרוש סימון
"פרווה" על גבי תוויות השקילה מכיוון שיש חשש לתקלות .יש לסמן
היום.
כמקובל
וכדומה,
מדבקות
באמצעות
"פרווה"
 .3אם מסמנים גם את שם הרבנות  -אין להסתפק בציון" :בהשגחת
הרבנות" ,אלא יש לציין במפורש את שם הרבנות.
 . 4אבקש לתת ארכה של חודש ליישום הנוהל .במקומות שבו הנוהל לא
ייושם  -בסמכות הרבנות לאסור מכירה של גבינות אבקת חלב נוכרי
בתפזורת במעדניה או של חלבה חלבית בתפזורת.
 .5מצ"ב דוגמאות לתויות

 .15לקראת חנוכה  -סימני היכר לסופגניות חלביות
עם התקרב חג החנוכה מבקש הרב אדיריה פנחס מנהל מחלקת
מסעדות מרכולים ורשתות שיווק להבהיר את עיקרי הנהלים ביחס
לייצור סופגניות בסניפים:
ה רבנויות המקומיות ונציגי סניפי רשתות המזון והקונדיטוריות ברחבי
הארץ מתבקשים להיערך לקראת ייצור סופגניות כשרות .במסגרת זו
המשגיחים מתבקשים לדאוג לכך שהמטגנות עברו הכשרה והגעלה כדין
על מנת לוודא כי אינן בשריות או בלועות איסור .כמו כן לוודא שהדלקת
המטגנת תתבצע באופן שלא ייכשלו בבישול עכו"ם וכן שהופרשה חלה
כדין מהעיסה המתקבלת וגם שהקמח עבר ניפוי כנדרש על פי ההלכה.
לגבי סופגניות עם מילוי ממרח חלבי ,יש לדאוג לכך שחלק מהממרח
יהיה גלוי על פני הסופגנייה על מנת שיהיה היכר שהסופגניות הינן
חלביות ובכך לבדל אותן מהסופגניות הפרווה .בנוסף ,חובה לציין בגלוי
על גבי שלט שהן חלביות על מנת שהציבור לא ייכשל ויאכל אותן לאחר
אכילת מאכלים בשריים .בכל מקרה קיימת חובה להפריד את
הסופגניות החלביות מסופגניות הפרווה המונחות על גבי המגשים.
מובהר גם שאין לאפשר הכנת סופגניות כאשר העיסה מכילה רכיבי
חלב .יש לוודא כי סוג הסופגניות הנמכרות בשקיות המכירה יתאימו
לציון פרווה או חלבי המסומן על גבי השקית או האריזה לפי העניין.
הציבור מתבקש לוודא כי הסופגניות שהוא רוכש מגיעות ממאפיות
וקונדיטוריות מושגחות כדין על ידי הרבנויות המקומיות על מנת להימנע
ממעשה הונאה של יצרנים הפועלים ללא השגחה והעשויים להכשיל את
הציבור במאפים אשר ייתכן והם יותר זולים אך לא כשרים.
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .16הונאת כשרות  -קייטרינג אל-הנא מירכא
ממידע שהגיע לידי מחלקת הונאה בכשרות עולה כי קייטרינג אל-הנא
מירכא ממשיך להציג עצמו ככשר ,למרות שאין ברשותו תעודה של
רבנות מוסמכת ובניגוד לחוק .אין להסתמך על מצגי כשרות מטעם
הקייטרינג .ינקטו אמצעים כחוק.

 .17שמני זית בכשרות מזוייפת
במסגרת פעילות אכיפה של מפקחי היחידה הארצית בשוק יום שישי
בקרית ים ובמקומות נוספים נמצאו משווקים בקבוקי משקה המסומנים
כשמן זית תוך הצגתם ככשרים באמצעות סימונים מזוייפים:
"יורשלמי שמן זית כתית מעולה" מיוצר ומשווק ע"י א.ד .שיווק זיתים
ת.ד 7011 .כרמיאל ,מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחוג
חת"ס ב"ב .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי לא ניתנה על ידם כשרות
למוצר.
"שמן זית שער ירושלים" מיוצר ומשווק ע"י שלום מ .קרית מלאכי טל'
 ,054-2104914מוצג ככשר בהשגחת בד"צ העדה החרדית .מבד"צ
העדה החרדית נמסר כי לא ניתנה על ידם כשרות למוצר.
"שערי ירושלים  -שמן זית כתית מעולה" מיוצר על ידי שערי ירושלים
אזור תעשיה זמר ,מוצג ככשר בהשגחת הרבנות לכשרות ארצית וחוג
חת"ס פ"ת .מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי לא ניתה על ידם כשרות
למוצר.

 .18זהירות – תעודות מגופים שאינם מוסמכים
במסגרת פעילות מפקחי היחידה הארצית ומידע המגיע למשרדי
היח ידה נמצא כי ברחבי הארץ עדיין ישנם עסקים המציגים עצמם
ככשרים באמצעות תעודות של גופים שאינם מוסמכים ליתן כשרות ,כגון
"משמר הקודש-שמן המשחה"" ,עמודי השלום" ,בד"צ שע"י "ועדת חוג
הרבנים"" ,עוז והדר" ,בד"צ "אור אליהו" ,בד"צ "רופשיץ" ונוספים ,בעוד
עסקים אלו אינם מחזיקים בתעודת כשרות מטעם רבנות מקומית כחוק
או שמחזיקים בתעודה כחוק אשר מעידה על רמת כשרות רגילה ,בעוד
המצג הכשרותי באמצעות התעודה הנוספת הוא של כשרות מהודרת.
הננו להבהיר כי אין להציג עסק ככשר באמצעות תעודה של גוף פרטי
ללא תעודה של רבנות מקומית .על הרבנות המקומית לוודא במקומות
שבהשגחתה כי אין סתירה בין רמת הכשרות הקיימת למצג הכשרותי
באופן העשוי להכשיל את הציבור .בעבר נמצאו בעסקים אשר הוצגו
כמהדרין ואף מהדרין מן המהדרין באמצעות תעודות של גופים פרטיים,
מוצרים שאינם מהדרין ואף תקלות כשרות חמורות .ידע הציבור ויזהר!
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 .19הונאת כשרות – טוצ'קה תל אביב
במסגרת פעילות מפקחי היחידה הארצית נמצא כי העסק טוצ'קה השוכן
ברח' ריב"ל  5בתל אביב מוצג ככשר בהשגחת רבנות פתח תקווה!
בעוד שבמקום אין תעודה כלל לרבות רבנות תל אביב .בבירור עם
רבנות פתח תקווה עולה כי לרבנות פתח תקווה אין כשרות לעסק זה
בתל אביב ואין לה כל אחריות לגבי הכשרות במקום .ידע הציבור ויזהר!
כנגד העסק ינקטו אמצעים כחוק.

 .20הונאת כשרות – בורגרים מג'דל שמס
ממידע שהגיע למפקחי היחידה הארצית עולה כי בית העסק "בורגרים"
במג'דל שמס ממשיך להציג עצמו ככשר באמצעות פרסומים שונים וזאת
למרות שאין למקום כשרות מטעם רבנות מוסמכת .ידע הציבור ויזהר!

 .21זיוף כשרות – לקקנים
בביקורת של מפקח היחידה הארצית נמצא משווק המוצר לקקנים,
במותג ממתקי אוסקר המצוין כמיוצר בטורקיה וכשר פרווה באישור
הרבנות לישראל .על גבי המוצר ישנם עדויות כי מיוצר בעיר שכם ללא
השגחה! המוצר לא קיבל את אישור הרה"ר לישראל ויש חשש ממשי
להכשלת הציבור .ידע הציבור ויזהר!

 .22הונאת כשרות – טחינה הדקל
מהרבנות לכשרות ארצית נמסר כי אין כשרות מטעמה ל"טחינה הדקל"
ועל כן אין לקלוט מוצר זה במקומות המושגחים .מצגי כשרות אחרים
אינם חוקיים

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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הסרות כשרות
 מרבנות חולון נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
תבליני מוסקט ,דב הוז  ,8עקב סגירת העסק
הבוסתן תבלינים ,פנחס אילון  ,1לבקשת בעל העסק
סופר סיטי ,הנרייטה סולד  ,1לבקשת בעל העסק
 מרבנות נתיבות נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
שוקולד פלד ,הארזים  ,82עקב סגירת העסק
שוק נתיבות ,שד' ירושלים  ,16עקב סגירת העסק
י.א .מרכז מזון ,יוסף סמלו  ,123עקב סגירת העסק
ישראלי קריספי ,יוסף סמלו  ,1עקב סגירת העסק
פינת השחר ,רח' הירדן ,עקב סגירת העסק
 מרבנות קרית גת נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
נורקייט שריגים ,צורן  ,2עקב אי עמידה בנהלי הכשרות
נורקייט גפנים ,צורן  ,2/3עקב אי עמידה בנהלי הכשרות
נורקייט מייקרון ,צורן  ,2/3עקב אי עמידה בנהלי הכשרות
מרבנות רמת גן נמסר כי הוסרה הכשרות מהעסקים הבאים:
בטעם אישי ,ארלוזורוב  ,2עקב הפרת נהלי כשרות
אטליז הראל ,ביאליק  ,142עקב הפרת נהלי כשרות
נקניקיות ,ביאליק  ,1לבקשת בעל העסק
לה קוצ'ינה ,ביאליק  ,59לבקשת בעל העסק
 במועצה האזורית עמק לוד הוסרה הכשרות ממחסן המזון אסיא במחסני הסוכנות צריפין
 בבת ים הוסרה הכשרות ממעדני העיר ברח' אהוד קינמון
כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל
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 בהרצליה הוסרה הכשרות מאולמי קיטרו בגן ,בן גוריון  2לבקשת בעל העסק
 ברמלה הוסרה הכשרות מפיצה להיט ,שמחה הולצברג  ,16עקב הפרת נהלי הכשרות
 במעלות הוסרה הכשרות מפיצה רון במרכז המסחרי מעלות

הודעות מהרבנויות המקומיות והחזרות כשרות

 הרב יוסף קרסיק רב אזורי בעמק חפר ביקש להודיע כי מעולם לא ניתנה על ידו תעודה לעסק
המלבי והג'חנון של ניסו ,לא לימות השנה ולא לפסח.
 מרבנות אילת נמסר כי העסק מרכז הבשר הדגים והעופות אינו עומד תחת כשרותה אך
מפרסם עצמו ככשר למהדרין.
 הרבנות קדימה צורן מודיעה כי גן הארועים סיטרוס השוכן בתחום קדימה-צורן אינו עומד
תחת כשרותה
 מרבנות נהריה נמסר כי מרכול חוף הדקל מרח' העליה בנהריה אינו עומד תחת פיקוחה ועל כן
אין להסתמך על מצגי כשרות במקום ככל שישנם.

העתקים :הרה"ג יצחק יוסף שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א  -הרב הראשי לישראל,
הרב דוד אזולאי  -השר לשירותי דת ,מר משה דגן -מנכ"ל הרה"ר לישראל ,עו"ד הראל גולדברג  -היועץ המשפטי לרה"ר לישראל,
מר דניאל בר  -דובר הרבנות הראשית לישראל ,רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי.

כל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות
לגבי הסטאטוס העכשווי של כל מוצר או בית עסק

כלכל הנתונים המופיעים בעדכון זה נכונים ליום פירסומם ועל כן יש להתעדכן ברבנויות לגבי הסטאטוס
העכשווי של כל מוצר או בית עסק יחליחל

