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.1

בהתאם להודעתם של כב' הרב יונה פורת שליט"א  -רב אזורי במו"א שפיר וראש המכון
למצוות התלויות בארץ ,אין לקלוט תוצרת חברת י .יבולי קטיף למהדרין – מושב נועם,
בבעלות מר יעקב דהן ,בשל ממצאים המצביעים על נגיעות בתוצרת החברה .עקב תקלה
שווקה התוצרת הנגועה ברחבי הארץ ועל כן יש להזהיר את הציבור והמשגיחים שלא לקלוט
תוצרת זו ואף להסירה בדחיפות מהמדפים על מנת לא להיכשל .אין לקלוט תוצרת חברה זו
עד להודעה חדשה וזאת לאחר שועדת עלי הירק של הרה"ר לישראל בשיתוף עם נותן ההכשר
יאשרו כי החברה נבדקה ועומדת מחדש בכל הסטנדרטים הכשרותיים הנצרכים .נבקש
מהמשגיחים ליישם את ההנחיה לזיכוי הרבים.
 .2מעדכון שהתקבל מאת הרבנות המקומית טבריה עולה כי
בעיצומו של החג הפסח התקבלו תלונות במחלקת
הכשרות המקומית מאת אורחים אשר שהו באותה העת
במלון "חוף רון" השוכן לשפת הכנרת בעיר טבריה  ,על כך שמוכרים בירה ,אשר
הינה חמץ גמור ,בבר המלון ועוד מוצרים נוספים שאינם כשרים לפסח .עם קבלת
המידע נערכה ביקורת במלון ע"י אנשי הרבנות המקומית אשר התרו בהנהלת המלון
שיחדלו מהמעשה באופן מידי .הנהלת המלון סירבה לפנות את החמץ ובהתאם לכך הוסרה תעודת ההכשר מהמלון.
המלון סירב אף להחזיר את תעודת ההכשר ובהתאם לכך נערכה ביקורת על ידי מפקח היחידה הארצית על מנת לאכוף
את החוק במקום .הננו להודיע בשער בת רבים כי אין למלון זה תעודת הכשר בגין הפרה חמורה של הנהלים ומאחר
ומכרו חמץ בפסח במזיד ,הרי שהפקיעו את תוקף המכירה לנוכרי ערב הפסח  ,כך שכל המזון החמץ במלון הינו בחזקת
חמץ שעבר עליו הפסח ושומר נפשו ירחק ואל יצא חוטא נשכר .ידע הציבור ויזהר!

.3

הננו להודיע כי הגן ואולם האירועים "ג'ונו מונטה" השוכן ברח' פייר קניג תלפיות ירושלים
אינו נמצא תחת פיקוח והשגחת הרבנות המקומית ירושלים ועל כן המקום אינו מאושר
לעריכת חופות וקידושין .ידע הציבור ויזהר!

.4

מעדכון שהתקבל מאת הרבנות המקומית אור יהודה עולה כי הוסרה הכשרות מאת מסעדת "מפגש פרישמן" רח' יחזקאל
קזז  12אור יהודה לאחר הפרה בוטה של נהלי הכשרות  .ידע הציבור ויזהר!

.5

להלן הודעה שנמסרה מאת הרבנות קרית אתא" :הננו להביא לידיעתכם  ,שאין לקבל בהמות שחוטות ע"י הרב ראובן לין
ומכל שוחט אחר מקרית אתא ,אלא אם כן קוימו נוהלי הכשרות הבאים:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

יש לשחוט אך ורק בבתי מטבחיים מורשים מטעם הרבנות הראשית לישראל – אגף הכשרות.
יש לשחוט במעמד רב בודק המאשר את השחיטה.
יש לסמן את הבהמות השחוטות בפלומבות תקניות המאושרות על ידי הרבנות הראשית לישראל.
יש לצרף תעודות משלוח עם כל הנתונים של הבהמות הנשחטות.
אין לשלוח ולהוביל את הבהמות השחוטות ללא השגחה ופיקוח כאשר המוביל אינו יהודי.

באם לא קוימו התנאים הנ"ל ,אין לקבל את הבשר ויש להחזירו מיידית ולדווח לגורמים המוסמכים מטעם הרבנות הנותנת כשרות".
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