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  לכבוד
  המקומיהרב 

  מנהל מחלקת הכשרות
  ר המועצה הדתית"יו

  די בכל אתר ואתר
  
  

  ,שלום רב
  

  עדכון כשרות :הנדון

P                                     1 .הוחזרה תעודת ,  רב העיר אור יהודה–א "בהתאם להודעתו של הרב ציון כהן שליט
בבעלות מר , אור יהודה, 1הגולן ' רח, "טל הל יסכה"משחטת מטעמו ל למהדריןההכשר 

 תבם וכלשונםקיבלו על עצמם לקיים את נוהלי הכשרות של הרבנות אור יהודה ככוזאת לאחר שבעלי המקום , מססהוגבי אלי 
   .ומעתה ניתן לחזור ולקלוט תוצרת זו כבעבר במקומות המושגחים

    
' השוכנת ברח) VISTA" (ויסטה"בביקורת שנערכה על ידי הרבנות המקומית אשקלון במסעדת האירועים : !זהירות טריפות. 2

: מנהל אירועים עמי 08-6441444 :' לט(, במרינה של העיר אשקלון,  חוף דלילה 1משה דורות 
העוסקת במכירת " קנקון"' נתפסו בעלי המקום כאשר ברשותם חלקי בשר של חב) 052-3231891

בדבר המכשלה יש להזהיר את הציבור בדחיפות . טריפות  תוך הכשלה חמורה של הציבור הרחב
הואיל והמקום ממשיך להיות מוצג ככשר באתר האינטרנט 

php.gallery/site/il.co.arestvist://http  . תעודת ההכשר הוסרה מהמקום
ההשגחה גורמי ונבקש מנחזור  .לאלתר וכנגד הבעלים ינקטו אמצעים כחוק

בתחום ובמקומם המתקבלת מזון הקליטת תוצרת מקור להיות ערניים לגבי 
  ! ושומר נפשו ירחקבשר בפרטה

  
מנתונים שהתקבלו מאת מחלקת הכשרות ברבנות חיפה עולה כי הוסרה תעודת ההכשר . 3

המייצר את  מפרץ חיפה 43 יוס סימוןליו' מרח "מ" משקאות בעפרמיום. ל.ש.א.ד.ט"ממפעל 
  . המושגחים ומעתה אין לקלוט תוצרת זו במקומות"וודקה בלקבק"המשקה 

   
מקרלים בשמן צמחי " :  מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל מבקשת להודיע כי המוצר.4

י דומיובא על יפורטוגל  נורט לדהקונסרוס ' המיוצר בחב )7290013472335: ברקוד( "פיקנטי
 פירי  פלפלמקרל קטן בשמן צמחי עם" : וכן המוצריבנה. ת.אמ "אינטרנשיונל בעיליפוד  ו.ג' חב

' מ רח" בעתעשיות השקדיה גבע' י חב" ומיובא עה פורטוגלטנורקונסרוס י "ע המיוצר )7290014094581 :ברקוד( "פירי חריף
לא קיבלו את אישורה ועל כן יש להסירם מהמדפים  והרבנות הראשית .יו.המוצגים ככשרים בהשגחת האו רמלה 21היצירה 

   !הציבור ויזהרדע  י.ולהחזירם ליבואן בדחיפות
  
 אשר הוסרה ממנו  0525310999גבי מר  בניהול "קייטרינג צנובר"מתלונה שהתקבלה מאת הרבנות רעננה עולה כי . 5

 אשר במושב "חוות העסקים"ל ניסה להחדיר מזון במצג כשרותי ,חמורותכשרותיות בעבר בגין תקלות על ידה תעודת ההכשר 
מטעמה  כל תעודת הכשר "צנובר" גלקייטרינ בזאת שאין הרעננה מודיעבנות ר. על הלקוחות ריםע להןניסיותוך מגשימים 

   !ושומר נפשו ירחק
  

  
  
  
  

  :העתקים
 ל והרב הראשי לישראל " הראש–א "ג יצחק יוסף שליט"הרה
  הרב הראשי לישראל–א "ג דוד לאו שליט"הרה

   לישראלר"ל הרה" מנכ–מר עודד וינר 
  ר לישראל" יועץ משפטי הרה–ד "עו, מר ירון קטן

  ר לישראל " דובר הרה– מאור  מר זיו

  


