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הנדון :עדכון כשרות
 .1זהירות :לאחרונה משווק בחנויות השונות המוצר
"ממרח כבד אווז" )בר קוד(3269617084699 :
כאשר על גביו מודבקת מדבקה לבנה בה מצוין כי
היצרן הוא אס.עי.נרונת  05140צרפת .שם
היבואן :א.א.ט מזון שווק יבוא בע"מ רח'
העצמאות  104טל 08-8645673 :במשקל 145
גר' .במדבקה זו מצוין כי המוצר "בהשגחת דין י.י
ליכנשטיין ,שליט"א ראב"ד בד"צ  ."KFבבדיקה
שנערכה עם בד"צ  KFנמצא כי מוצר זה לא נעשה בהשגחתם והינו טרף גמור! יש להסירו מהמדפים ולהודיע
לנו בכל מקום בו ימצא.
הודעה ממחלקת בתי מטבחיים של הרבנות הראשית לישראל בעניין בית המטבחיים שפרעם:
הרינו להודיע כי בית המטבחיים בשפרעם עומד תחת השגחה רצופה מטעם הרבנות הראשית לצפת באמצעות
הרב לוי נפש שליט"א ומופעל על פי נהלי הרבנות הראשית לישראל  -נוהל בתי מטבחיים .כל שחיטה כשרה
המתבצעת במקום ,תהיה בנוכחות ובפקוח רב בית המטבחיים .ניתן לקבל בשר מבית המטבחיים בשפרעם לכל
מבקש ,אך ורק עם תעודת כשרות החתומה ע"י רב בית המטבחיים  -הרב לוי נפש שליט"א בהתאם לנהלי אגף
הכשרות הארצי של הרה"ר לישראל.
 .2בבקורת שנערכה בשווקים נמצא כי המוצר "וואסבי פאודר" בר קוד 49567656 :יצרן S&B :יפן.
יבואן :מזרח ומערב בע"מ ,מוצג ככשר פרווה בהשגחת הרבנות הראשית לישראל .בבדיקה
שנערכה מול מח' היבוא הארצית נמצא כי מוצר זה כבר אינו מאושר מזה כשנתיים ועל כן יש
להסירו מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות ע"מ להסיר מכשול.
" .3לאחרונה נמצא כי היבואן "פאוזי שוםשום" בע"מ מנצרת ,יבא ארצה שוקולד לבן מתוצרת "וואיול-
פולין" אשר נארז ומשווק ע"י חב' "אוטוגרפיק בע"מ" טלפון 09-7441735 :המוצג כ"כשר חלבי -
בהשגחת ה OK -הרב אהרון חסקל באשור לשכת הרבנות הראשית לישראל" .בבדיקה עם מח'
היבוא וועד הכשרות של ה OKנמצא כי לא העניקו כשרות עבור מוצר זה ועל כן יש להסירו
בדחיפות מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
 .4שימו לב :לאחרונה אירעה תקלה בקו הייצור המיוחד של "מגדים" )מותג של חב' עלית( בה נארז ממרח שוקולד
פרווה בתוך קופסאות של חב' עלית בכשרות רגילה כאשר מצויין במרכיבים כי הנ"ל חלבי  -מכיל אבקת חלב נוכרי .
על גבי האריזה מסומן בהזרקת דיו כי הנ"ל מייצור מיוחד של מגדים .אזרחים אשר נתקלו בכיתוב הסותר פנו לרבנות
הראשית לברר את העניין .בבדיקה שנערכה נמצא כי הכמות המדוברת הינה מוגבלת והיא אכן משוקולד פרווה .על
מנת לא ליצור בלבול הציבור מתבקש להחזיר את הקופסאות עם הכיתוב הסותר לחברה במידה וימצאו.
 .5מנתונים שהתקבלו מלשכת הרבנות יקנעם עולה כי קונדיטוריה ובית הקפה "ממבו" ביקנעם בהנהלת מר דבאח
ברוך חי ממשיך להיות מוצג ככשר למרות שהוסרה ממנו תעודת הכשרות מאז חודש ניסן תשס"ד .ידע הציבור
ויזהר!
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 .6ברצוננו לחזור ולהזכיר כי הגוף המכונה "בד"ץ אחדות ישראל" פנה לרבנות הראשית לישראל
על מנת להודיע כי החל מתאריך י"ד ניסן תשס"ד אין הם מעניקים תעודות לשום מוצר או
בית אוכל בארץ ישראל ובעולם בכלל ועל כן בכל מקום אשר יציגו תעודה מטעמם או מוצר
עם ציון כשרות שלהם ,הדבר יהווה זיוף חמור והונאת הרבים  .לאחרונה נמצא כי תעודה זו
הוצגה ע"י משווק עבור חברת "פיצוחי כהן" מאזור לוד .יש לדרוש תמיד תעודת כשרות מטעם
הרבנות המקומית המוסמכת ולוודא זאת טלפונית .ידע הציבור ויזהר!
 .7מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות הרצליה עולה כי רשתות השווק הבאות אינן נמצאות תחת השגחת הרבנות
המקומית ואין לה כל אחריות לגבי הכשרות במקום.
ידע הציבור ויזהר!
"סטופ מרקט" "טיפ טוב" "פרש מרקט" } -רח' הנדיב  71וכן בקבוץ גליל ים { -הרצליה.
 .8מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות של הרבנות ת"א עולה כי מסעדת "פרגיות-בשרים טובים על האש"
השוכנת ברח' קרליבך  23בתל אביב )טלפון  (03-5621007מוצגת ככשרה ע"ג פלייר למרות שאין בידה תעודת
כשרות מטעמה .ידע הציבור ויזהר.
 .7לתשומת לבכם  :בבדיקה שנערכה לאחרונה נמצא כי המוצר "מג'יק ארוחות נודלס
בטעם בשר" ) בר קוד (7290008345675 :המיובא ע"י חב' טיבון ויל מקרית מלאכי -
בהשגחת רבנות סינגפור ובאישור הרה"ר לישראל  ,נושא אף מדבקה "ייצור מיוחד
מהדרין" בהשגחת בד"ץ מחזיקי הדת בעלזא על גבי מוצרים בעלי קודי ייצור שלא
אושרו מעולם ע"י הבד"ץ הנ"ל  .על פי דוחות הייצור אושרו רק הקודים המסומנים
בהזרקת דיו על גבי האריזה המקורית הבאים כמהדרין בלבד וכדלקמן,BZ304L :
.BZ303L, BZ302L , BZ301L
כנס ארצי לרבני ומנהלי מח' הכשרות
ביום חמישי  -שעה  10:00בבוקר  -ו' חשון תשס"ה ) (21/10/2004יתקיים כנס ארצי לרבני ומנהלי מח'
כשרות בארץ ,באולם הכנסים של הרבנות הראשית  -בית יהב  -רח' ירמיהו  , 80ירושלים ,בהשתתפות
הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרה"ר הרה"ג יונה מצגר שליט"א  .תוכנית הכנס פורסמה בהזמנה
שנשלחה  .נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס לחיזוק ולביצור חומת הכשרות בארץ.
נוהל רשתות שיווק  -שחרור עובדים בערבי שבתות וחגים בתקופת שעון החורף
אנו חוזרים ומזכירים כי על פי הנהלים יש לוודא כי שערי סניפי רשתות השיווק השונות ייסגרו ערבי שבת
וחג שעתיים לפני כניסתם .על אחרון העובדים להשתחרר לא יאוחר מ  45ד' לפני כניסת השבת והחג על
מנת שיוכל להספיק להגיע לביתו מבעוד מועד מבלי לחלל את השבת .לעובד הגר בריחוק מקום יש לתת
אפשרות ראויה להגיע בעוד מועד לביתו.

העתקים:
הרה"ג יונה י .מצגר שליט"א  -הרב הראשי לישראל
הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א  -הראשון לציון והרב הראשי לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד  -היועץ המשפטי לרה"ר
רבני ומנהלי אגף הכשרות הארצי
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