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לכבוד
הרב המקומי
יו"ר המועצה הדתית
מנהל מח' הכשרות
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות
 .1מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית אשקלון עולה כי הוסרה תעודת הכשרות
מחברת "י .סלמה  -תעשיות בשר ) (2000בע"מ" מרח' חוצות היוצר  1א"ת דרומי
אשקלון )טל' (08-6738213 :וזאת לאחר שבמקום נמצאו ליקויים כשרותיים חמורים
ביותר .אין לקלוט כל תוצרת מחברה זו מחשש מכשול ויש לפרסם זאת ברבים .נא
לידיעתכם וטיפולכם.
.2לאחרונה נמצאו משווקים עלי ירק תחת המותג "עלי עוצמה" של מר מופרדי צבי ממושב
מלילות טל'  089931807כאשר מצויין על גבי שקית האריזה "הופרשו תרומות
ומעשרות"  .בבירור נמצא כי לחברה הנ"ל אין השגחה כלל מטעם הרבנות המקומית .
אין לקלוט תוצרת באופן ישיר מהמגדל עד להסדרת ענייני ההשגחה במקום באמצעות
הרבנות המקומית המוסמכת.
.3בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי יחידת האכיפה במאפיית
"מרכז אסיה" רח' קלישר  3תל אביב )טל':
 (036393859נתפס בעל המקום כשהוא מייצר ואורז
דברי מאפה תוך ציון הכשרות של רבנות תל אביב
למרות שאין למקום תעודת כשרות כלל מטעמם .יש
להזהיר את הציבור בדבר המכשלה.
.4בביקורת שנערכה במסעדת "חומוס פול עדן" השוכנת בדרך רמתיים  52בהוד השרון )טל' (097664542 :נמצא כי בעלי
המקום מוצגים ככשרים בכתב מבלי שיש בידם תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית  .ידע הציבור ויזהר!
 .5חשוב :מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת הכשרות ברבנות חיפה עולה כי הוסרה הכשרות מבית הארחה -
"בית אורן"  -מלון נופש בית אורן קיבוץ בית אורן  30044טל' 04-8307444 :פקס , 04-8231443 :החל
השנה
מראש
תשס"ה ואין להם
כל אחריות לגבי
הכשרות במקום.
בבירור עם לשכת
רב המועצה האזורית חוף הכרמל
נמצא גי גם הוא אינו מעניק
כשרות למקום כלל למרות שהמקום בתחום המועצה האזורית חוף הכרמל .יש ליידע את הציבור הרחב בדבר המכשלה.
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 .6מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' היבוא הארצית עולה כי בירה " סגרס" )בר קוד(5601146000319 :
מפורטוגל המיובאת ארצה ע"י א.ב.א ויקטורי רח' הקידמה  47אשדוד והמוצגת ככשרה בהשגחת בד"ץ
 KFלונדון ובאישור הרה"ר לישראל איננה מאושרת מזה כשנתיים ועל כן יש להסיר משקה זה
מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות .נא להביא לידיעת משגיחי רשתות השווק.
 .7מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות בלשכת הרב האזורי
לכפר פינס  -מנשה עולה כי הוסרה הכשרות מגן האירועים
"גני ברקאי" השוכן בקבוץ ברקאי ומעתה אין כל תוקף לתעודת הכשרות במקום.
אין לערוך חו"ק במקום עד להודעה חדשה .ידע הציבור ויזהר!
 .8מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות ברבנות ת"א עולה כי המקומות הבאים
מוצגים ככשרים למרות שאין בידם תעודת כשרות מטעמם:
• "סלט בריא"  -רח' בן יהודה  , 33ת"א
• "סנדביץ' של אמא" רח' בן יהודה  , 34ת"א
 .9מנתונים שנמסרו לנו ע"י מח' הכשרות ברבנות מבשרת ציון עולה כי הוסרה תעודת הכשרות מחנות הדגים "ספידי דג"
מרח' היצירה  5במעוז ציון ומעתה אין למקום כשרות מטעמם .ידע הציבור ויזהר!
• כמו"כ נמסר לנו כי מסעדת "פיצה פפרוני" השוכנת בקניון הראל וכן מסעדת "ביג'ינג'  -סינית" במבשרת נתונות לרמת
השגחת כשרות רגילה מטעמם ולא ל"מהדרין"  .הודעה זו ניתנה לאחר שנמצא כי המסעדות הוצגו ככשרות למהדרין
בדרכים שונות .נא לידיעתכם.

 .10שימו לב  :לאחרונה יצא פרסום ) (http://layla.ynet.co.il/newLayla/articles.aspעל כך כי בין התאריכים  10עד
 18לחודש נובמבר למניינם  2004עומד להערך פסטיבל טעימות באמצעות הקמת דוכנים ע"י "טובי המסעדנים"
)כלשון ההודעה( באזור נחלת בנימין אשר בתל אביב כגון :תהל ,אורקה ,בטי פורד ,בראון ,לה-אנטרקוט ,מכה,
זומא ,דיניץ ופביאנה כאשר בתפריט המפתה מוצע לרבים שרימפסים ,פירות ים ,מאכלי בשר עם רוטב שמנת
חלבי ושאר טריפות שקצים ורמשים  .הואיל והאירוע יתבצע במקום ציבורי במרכז תל אביב ויש חשש לכך
שהציבור המבלה באזור ייכשל מתוך חוסר מודעות  ,יש להביא ידיעה זו לידיעת הציבור.
מנתונים שנמסרו לנו מאת המדור למצוות התלויות בארץ עולה כי תוצרת פירות ירקות המשווקת למגזר
הלא יהודי  ,במיקרים רבים אינה עוברת הפרשת תרו"מ וכן פיקוח לעניין ערלה ועל כן בכל מקרה של
רכישת תוצרת מספקים שאינם יהודים יש לבדוק האם התוצרת המוצגת למכירה לא באה ממגדלים
יהודיים ללא הפרשה ופיקוח לעניין ערלה.

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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