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שלום רב,

הנדון :עדכון כשרות
 .1בבדיקה שנערכה לאחרונה נמצא כי בית הבד "פקיעין" )טל' (0508228100 04-9974155 :
מציג את מגוון מוצריו ככשרים למרות שבפועל אין לחברה הנ"ל תעודת כשרות מטעם
הרבנות המקומית המוסמכת .אין לאשר שמנים אלו במקומות המושגחים ויש להביא לידיעת
הציבור את דבר המכשלה.
 .2מנתונים שנמסרו ממח' היבוא והרבנות אשדוד עולה כי לאחרונה נארזו בטעות דגים בחברת
"יוסף מלך הדגים" -דגי מהדרין ) -י.מ.ה( רח' יוספטל  95אשדוד ,מסוג דג "הקוד" ללא
רצועת עור עם קשקשת באריזת דג מסוג "טריסקה " )בר קוד אחורי מס'7290006632142 :
( תחת ציון הכשרות של הרבנות אשדוד .בבירור שנערך
עם הרבנות המקומית נמצא כי לא נתנו הכשר לדג זה
ללא שעליו רצועת עור עם קשקשת ועל כן הייצור של דג זה נפסל ואין לקלטו במקומות
המושגחים .בעקבות המקרה נערכו שינויים במבנה ההשגחה במקום על מנת שמקרה זה לא
ישנה יותר.
 .3זהירות :מנתונים שהגיעו למוקד היחידה הארצית נמצא כי בטיסות לדרום אמריקה בחברת
התעופה " "VARIGהוגשו מנות מזון של חברת "סרוויפ" המכינה קופסאות מזון למטוסים
בהם צויינו סימוני הכשרות של הרב יעקב פולטורק אב"ד ליאון צרפת  -בד"ץ העדה החרדית ובית
דין של שטרסבורג .בבירור עם הרב פולטורק נמצא כי בשום אופן אין לו אחריות על כשרות המזון
המשווק ע"י חב' סרוויפ ואסור להם להשתמש בציון הכשרות שלו לגבי המאכלים המשווקים על
ידם בקופסאות  .יש להביא מידע זה לכלל הציבור למען הסר מכשול.
 .4מנתונים שנמסרו לנו ע"י הרבנות המקומית חיפה עולה כי המקומות הבאים מוצגים ככשרים ללא
שבידיהם תעודת כשרות בתוקף או תעודה בכלל מטעם הרבנות המקומית חיפה .ידע הציבור ויזהר!
• "בורגר האוס"  -רח' גאולה  - 30חיפה" .מסעדת ננדוס"  -קניון חיפה" .שווארמה בכיכר"  -אצל ששון ,רח' משה שרת  36פינת
אח"י אילת קרית חיים,חיפה" .מסעדת השקמוניה"  -רח' פל ים ) 15ליד בנין מס הכנסה( ,חיפה" .תומיס' פיצה" " -פיצריה מיניזול
בן חמו"  -בניהול בן חמו רונן ואבירם שטיינמץ  -רח' תל אביב  , 46חיפה" .רמבורגר"  -רח' נתנזון  ,18חיפה.

לשאלת רבים בדבר אירועים וחגיגות לציון יום אידם בבתי מלון וגני אירועים ובמיוחד השנה
שהתאריך חל בשבת קודש לפרשת "  , "הרינו להביא
לידיעת כת"ר את הנחיות הרבנות הראשית לישראל בעניין זה משנים עברו:
* הכשרות והשבת בבתי המלון וגני האירועים ישמרו כפי שנשמרים במשך כל השנה.
* מלון הנושא תעודת כשרות  ,ישמר בו הצביון היהודי בכל השטחים הציבוריים.
* חוגגים נוצרים ,יוכלו לחגוג ולקיים את אירועיהם באולמות סגורים שבמלון )סעיף זה מתייחס למלונות בלבד(.
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