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הנדון :עדכון כשרות
 .1מנתונים שנמסרו על ידי הרב יונה פורת שליט"א – רב במועצה האזורית שפיר  -מושב רווחה ,עולה כי
הוסרה השגחתו מחברת "י.יבולי קטיף" ממושב נועם בבעלות מר יעקב דהן ועל כן יש להזהיר את הציבור לבל
ייכשל .אין לקלוט תוצרת חברה זו במקומות המושגחים.
 .2שימו לב :בביקורת שנערכה בימים האחרונים ע"י אגף הכשרות הארצי במס'
חברות לאריזה ושיווק עלי ירק מפוקחים נמצאה תופעה חמורה של סימון
אריזות מכשיל אשר עשוי להביא להטעיית הציבור הרחב .בעלי החברות אשר
גידלו את התוצרת שלא בשיטת ה"מצעים המנותקים" ציינו על גבי האריזה "
מהדרין – היתר מכירה באישור הרבנות הראשית לישראל" תוך שימוש בסמל
הרשמי של הרה"ר .הרינו להודיע בשער בת רבים כי אין הרבנות הראשית
מפקחת ישירות על יצרנים אלו כלל וחל איסור מוחלט לציין כי התוצרת
באישורנו ועל אחת כמה וכמה להשתמש בסמלנו .מלבד זאת השימוש בהיתר המכירה אינו מאושר
ברמת כשרות למהדרין אלא ברמת כשרות רגילה בלבד .נא טיפולכם בהתאם.
 .3לאחרונה נמצא כי בשווקים נמכר המוצר "פטריות שמפיניון שלמות" אשר
יוצר בסין ויובא ארצה ע"י חב' מרינה לסחר כללי ,חברון טל'-2220469 :
 .02תוך ציונו "בהכשר הרבנות לישראל"  .הרינו לחזור ולהזכיר כי כיום הרבנות הראשית לישראל
אינה מאשרת כלל יבוא פטריות מסין בשל החשש להימצאות רימות תולעים כפי שנמצא בעבר ועל
כן אין לקלוט במקומות המושגחים פטריות המיובאים מסין גם אם הם נושאים ציוני הכשר מכל גורם
שהוא .החשש כיום הוא כי גורמי שיווק מנסים לפזר תוצרת זו אשר נפסלה בעבר לפני שיפוג תוקף
התאריך המותר לשיווק .נא לשים לב.
 .4בביקורת שנערכה ע"י אגף הכשרות הארצי ביקב רמים בע"מ ממושב שחר ,
נמצא כי היקב משווק יין מסדרת "כרם כפר יובל" – הנושא את המותג "
 “RAMIMאשר בחלקו כשר ובחלקו אינו כשר .הרינו להבהיר כי על פי נהלי
הרה"ר אין ליקב לייצר ולשווק בשום אופן יינות כשרים ולא כשרים הנושאים
מותגים ושמות יצרנים זהים על מנת לא להכשיל את הציבור.
 .5בהתאם להודעת יו"ר ועדת השמיטה )חוזר מס'  , (5הואיל וטרם הושלמה
הנפקת האישורים לחקלאים בארץ אשר חתמו על "היתר המכירה"  ,יש לנהוג בירקות אשר נלקטו
בארץ לאחר ר"ה  ,המשווקים ברשתות השיווק והחניות השונות ,בקדושת שביעית מחמת הספק .כמו"כ נבקש מהרבנים
נותני ההכשר לדאוג לכך שיוצבו שלטים ליד מחלקת הירקות בהם יצויין כי יש לנהוג בקדושת שביעית בירקות הנ"ל ויש
לקנותם בתשלום דחוי או בהבלעה.
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זהירות :במספר סניפים של רשתות השיווק הגדולות נעשה ניסיון לשווק גבינה ללא כשרות
מסוג "פטינה" ,בר קוד ,384899:המיוצרת ע"י חברת "ציסקו ציז אמבה" – דנמרק ומיובאת
יבנה.
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אין לקלוט גבינה זו בשום אופן ויש להסירה מהמדפים לאלתר על מנת לא להיכשל.

 .7בהתאם להודעת מחלקת הכשרות ברבנות פתח תקוה  ,הוחזרה ההשגחה ל"אטליז שולי"  -רח' חיים עוזר , 7פ"ת וזאת
לאחר שתוקנו הליקויים הנדרשים ובעלי המקום התחייבו לעמוד בנהלים כפי שהתבקשו.
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