אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

חשד לטרפות באולמי
"ארגמן" בירושלים
מאולמי "ארגמן" בירושלים נשללה אתמול
הכשרות בעקבות גילוי בשר החשוד כטרף
במקום .רבנות ירושלים דיווחה כי
באולם ,השוכן ברחוב בית הדפוס 22
בבירה ,נתפסו מוצרי עוף ופרגית אשר
הוכנסו למקום ללא ידיעת המשגיח וללא כל
סימון כשרות.
מהמקום הוסרה תעודת הכשרות באופן
מיידי .לאור העובדה כי במקום מתקיימים
אירועים באופן תדיר ,קיימת חשיבות
מיוחדת בהפצת הידיעה לזיכוי הרבים.

שימו לב 2אבקת חלב נכרי
בשוקולד "עלית" מיובא
לאחרונה החלה חברת שטראוס-עלית
לשווק מוצרי שוקולד מיובאים ,תחת מותגים
ותיקים בחברה .במוצרים המיובאים ישנה
אבקת חלב נכרי.
לפני כשלוש שנים החליטה חברת עלית
להעביר את כל פס הייצור בישראל של
מוצרי השוקולד לחלב ישראל והמהלך זכה
לפרסום נרחב .במסגרת המהלך נכללו
מותגי שוקולד ותיקים של החברה.
בעקבות פניות רבות מהעת האחרונה של
צרכנים אשר סברו לתומם כי מדיניות
הכשרות בחברה היא חלב ישראל בלבד,
מצאנו לנכון להבהיר 5על המקפידים באכילת
חלב ישראל בלבד לבדוק היטב את פרטי
הכשרות של מוצרי החברה ,ובפרט
בשוקולדים המיובאים .יובהר כי בפרסום
באתר האינטרנט שלה ,נמנעה החברה
מלציין במפורש כי המוצר הוא על בסיס
אבקת חלב נכרי.

ליקוי כשרות במרכז המבקרים
של קק"ל בנס הרים
הקרן הקיימת לישראל מפרסמת באתר
האינטרנט שלה כי באירוח במרכז
המבקרים בנס הרים מוגש כיבוד כשר ,זאת
למרות שבמקום אין כל השגחה מצד
הרבנות המקומית המוסמכת  -הרבנות
האזורית מטה יהודה.

מבירור שנערך התברר כי במקום מוגש מזון
מחברת הסעדה המחזיקה תעודת כשרות
במטבח המרכזי השוכן בירושלים ,אולם
רבנות ירושלים הבהירה כי אינה אחראית
למצב הכשרות באוכל המוגש בנס הרים.
ליקויי כשרות עלולים להתבטא בכשרות
הכלים ,הגשת המזון ,חימום המזון על ידי
גוי ,קליטת מזון ממקורות בלתי ידועים
וכדומה.
על קבוצות המגיעות למקום ,ובפרט קבוצות
תלמידים מטעם משרד החינוך ,לוודא טרם
ההזמנה כי המקום נמצא בהשגחה חוקית
של הרבנות מטה יהודה.
ידע הציבור וייזהר.

זהירות 2מוצרי טונה מיובאים של
חברת "יונה" ללא הכשר
חברת "סטארקטיסט פודור בע"מ ,מטירת
הכרמל ,החלה לאחרונה ליבא סרדינים
בשמן סויה תחת המותג "יונה" ,המוכר
כמותג המיוצר בישראל ,תוך ציון שהמוצר
כשר "באישור הרבנות הראשית לישראל".
ממחלקת היבוא הארצית נמסר כי המוצר
לא קיבל כלל את אישורה ,ועל כן אין לקלוט
אותו במקומות המושגחים.
ידע הציבור וייזהר.
ברקוד 2249999090922

יום עיון בהלכות עירובין
ועדת העירובין הארצית מזמינה את ציבור הרבנים ליום עיון מיוחד ,אשר יעסוק בדיני עירוב
שבתוך תחומו מצויים נחל ונהר .העניין נוגע לערים רבות בישראל ,ובפרט בערי החוף שבהם
זורמים הנחלים איילון ,ירקון ,לכיש ,קישון ועוד.
יום העיון יתקיים ביום שני ,ו' טבת התשע"ד ( )1/12/2013באולם הרבנות הראשית
לישראל ,ירמיהו  00ירושלים (בית יהב) בין השעות  1230ל.13230-
לפי דרישות הביטחון ,על המשתתפים לאשר הגעתם מראש אצל הרב חיים קלמנוביץ'.
הנרשמים מתבקשים למסור את שם ,כתובתם ,מספר הטלפון והתקפיד לכתובת המייל5
 kalmanovsara@gmail.comטלפון לבירורים 5הרב חיים קלמנוביץ'902-3220440 ,

הבהרה לעניין מוצרי "טיבעוף" של חברת טל-הל יסכה
לבקשת הרה"ג יחיאל אבוחצירא שליט"א ,רב העיר רמלה ,ומפקח הכשרות מטעמו הרב
בנימין כהן שליט"א ,הננו מבהירים כי הנ"ל אינם מעניקים הכשר מחוץ לעירם .סימוני כשרות
מטעמם המופיעים על גבי מוצרי עוף תחת המותג "טיבעוף" המיוצר על ידי חברת טל-הל יסכה
בע"מ מאור יהודה ,אינם נכונים .אין לאשר קליטת תוצרת מהמותג הנ"ל הנושאת את ציוני
הכשרות של רבנות רמלה בהתייחס למשחטת אור-יהודה .ניתן לקלוט תוצרת של מותג זה
תחת השגחת רבנות אור-יהודה בלבד ,וללא תוספת של רבנות רמלה.

הסרת כשרות









מקייטרינג רב טעמים המפעיל את מטבח ישיבת צביה קטיף ביד בנימין הוסרה
הכשרות ע"י רבנות נחל שורק ומעתה אין השגחה על אירוח קבוצות במקום.
מסניף הכי כדאי מרחוב יונה בחיפה הוסרה הכשרות
מאולמי נוביה חיפה ,מרחוב חלוצי התעשייה  ,76הוסרה הכשרות על ידי הרבנות
חיפה
מאולמי רפאל ,מרכז רסקו בנצרת עילית הסירה הרבנות נצרת עילית את השגחתה
קייטרינג השף היומי מהיישוב כוכב יעקב הוסרה תעודת ההכשר על ידי הרבנות
האזורית מטה בנימין עקב הפרת נהלים
מסניפי קונדיטוריה ומאפייה "בית המאפה" ברמת גן ,ברח' ז'בוטינסקי ,00
ז'בוטינסקי  121והרצל  63הוסרה הכשרות על ידי הרבנות רמת גן עקב אי הסדרת
הכשרות במפעל המרכזי בבני ברק
ממסעדת הכנף בר השוכנת במכללת אחוה סמוך לצומת ראם הוסרה הכשרות על
ידי הרבנות בני עי"ש .לידיעת הסטודנטים הלומדים במקום.

העתקים 5הרה"ג יצחק יוסף שליט"א ,הראשון לציון והרב הראשי לישראל ,הרה"ג דוד לאו שליט"א ,הרב הראשי
לישראל 6מר עודד וינר – 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!
אם אינכם מצליחים לצפות במידעון לחצו כאן
להדפסת המידעון לחצו כאן
מומלץ לתלות על לוחות המודעות!
להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות  ,ירמיהו  ,39ירושלים92-0060632 ,Israel ,46049 ,
© כל הזכויות שמורות

Click here to print this page

