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P .1

הנדון :עדכון כשרות

התבקשנו ע"י הרה"ג שלמה שלוש שליט"א – רב העיר חיפה  ,להודיע כי הוחזרה תעודת

ההכשר לאולמי "קאלה" ,רח' יוליוס סימון  ,3חיפה וזאת לאחר שבעלי המקום קיבלו על עצמם
את כל ההתחייבויות הנדרשות לשביעות רצונו ומעתה המקום מאושר לעריכת חופה וקידושין כבעבר
"ויאכלו ענוים וישבעו" .נא להביא לידיעת רשמי הנישואין ,המשגיחים והציבור הרחב את דבר החזרת הכשרות.
.2

בשבוע האחרון נקלטו מס' קרטונים של בשר מיובא ממפעל "רוסריו" בארגנטינה )תאריכי ייצור סוף דצמבר  ( 2010המיובא
ע"י היבואן שמואל לוי באחד מהקטרינגים המושגחים ,כאשר על גבי אריזות הקרטון צויין "בשר חלק" בעוד שלאחר פתיחת
הקרטון נמצא כי הבשר "כשר ומוכשר" ברמת כשרות רגילה בלבד ולא חלק .מבדיקה ראשונית מדובר על
תקלה חד פעמית בהיקפים קטנים ,עם זאת ,נבקש מהמשגיחים לפקוח עין ולוודא בכל פתיחת קרטון כי
קיימת התאמה בין הכיתובים מתוצרת זו בכדי למנוע תקלות במצג הכשרותי.

.3

הננו להסב את תשומת לב הציבור לתופעה בה חלק מהחנויות השוכנות במתחם תחנות דלק בבעלות חברות
הדלק השונות המכונות "חנויות נוחות" ,מוכרות מוצרים שונים אשר בחלקם נועדו לריענון הנהגים  .בחלק
מהחנויות קיימים תנורי אפיה וחימום )סלמנדרה( ולעיתים אף מיקרוגל .לאחרונה התקבלו תלונות מנהגים
אשר ביקשו לחמם את הכריך הבשרי )הנושא ציון כשרות לרוב( אשר רכשו במקום בתנור החימום אך נוכחו
לדעת כי באותו תנור חיממו מאפה חלבי ולאחר מכן לבקשת לקוח אחר חיממו שניצל בשרי .הננו להודיע בשעת בת רבים כי
גם חנויות מעין אלו נזקקות לתעודת הכשר מרבנות מוסמכת על מנת לוודא שמירת הכשרות והשבת במקום .

.4

לאחרונה נמצא משווק משקה  ACE – Aמשקה אנרגיה –  6253506960314מיובא ע"י קוד יצרן  562428979חבל מודיעין
קרית יערים  59גבעת זאב ,הנושא את ציון הכשרות "כשר פרווה באישור הרה"ר לישראל בד"ץ איגוד הרבנים והרבנות
לכשרות ארצית" .מבדיקה שנערכה עם מחלקת היבוא והרבנות לכשרות ארצית עולה כי המוצר לא קיבל אישור מטעמם ועל כן
יש להסיר את המוצר מהמדף ולהחזירו ליבואן בדחיפות.

.5

זהירות ערלה :מעדכון שהתקבל מהמדור למצוות התלויות בארץ ברה"ר לישראל עולה כי
המגדלים " חילו הררי" ו"חילו ארי" ממושב שדה אליעזר )לעיתים מופיעים כחב' "חילו ובניו"(
משווקים פירות ערלה מהמטעים שברשותם ועל כן אין לקלוט מהם פרי מכל סוג שהוא על מנת לא
להיכשל .בהזדמנות זו נחזור ונזכיר כי אין לקלוט פרי אלא אך ורק עפ"י רשימות הרה"ר ו/או
חתימות המשגיח מהשטח על גבי תעודות המשלוח.

.6

מנתונים שנמסרו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות ירושלים עולה כי "מאפיית בינפלד" השוכנת בא"ת עטרות וכן מסעדת "גריל
בר" רח' יפו  234י"ם אינן מושגחות על ידה על אף שהן מוצגות ככשרות וידע הציבור ויזהר!

.7

הרבנות תל אביב מודיעה בזאת שאין לה כל השגחה על אולם אירועים "פאנץ' לן" מרח' הארבעה  6ת"א .ידע הציבור ויזהר!

העתק :הרבנים הראשיים לישראל שליט "א ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל  ,לשכה משפטית
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