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  שע014: 'עדכון כשרות מס  
  לכבוד

  הרב המקומי
  מנהל מחלקת הכשרות

  ר המועצה הדתית"יו
  די בכל אתר ואתר

  
  ,שלום רב

  עדכון כשרות: הנדון
  

פסטה ,  ספגטי– אורו'פסטה ד( משווקים פסטות שונות נמצאו, לאחרונה ! ת ו ר י ה ז .1
רומניה ומיובאות , סאטו מר" ל.ר.סאם מילס ס"' י חב"המיוצרות ע) פסטה מסולסלת, רגטוני

, 5948935002605:  לדוגמא בר קוד, פארק תעשיות קדימה, מ"פור ווינד בע"'  חבי"ע
כשר : "מצוין המקורית המוצגות ככשרות כאשר בחזית אריזת המוצר, 5948935001714

 כשר ,O.K – ציון הכשרות של ועד הכשרות של ה מסומן ולצד ציון זה "לפסח לאוכלי קטניות
צ חוג "כשר פרווה בהשגחת בד" כי המוצר מצויןפרווה ובצד האחורי של האריזה המקורית 

ג האריזה הוספה מדבקה "כ ע"כמו". ת ובאישור הרבנות הראשית לישראל"חתם סופר פ
 יצור מיוחד לאוכלי קטניות –כשר לפסח  "–" בית יוסף"צ "נושאת את ציון הכשרות של בדה

צ "ובד O.K -בבדיקה שנערכה מול ועד הכשרות של ה ". ובאישור הרבנות הראשית לישראל
. העניקו הכשר למוצר זה המכיל קטניות עבור פסחלא נמצא כי בשום אופן , ת"ס פ"חוג חת

ר לישראל לא הנפיקה כלל אישור כשרות לפסח עבור מוצר " הרהמחלקת היבוא של, כ"כמו
יצרנים אשר , ר לישראל"כי על פי נהלי הרה, נבקש להבהיר. אלא לימות השנה בלבד, זה

, פסטות, וופלים, עוגות, לחמניות: מייצרים במהלך כל השנה מוצרי חמץ גמורים כגון
באופן גלוי " כשר לפסח"סמנו כ חייבים לבצע שינוי בגוף המוצר  ול–' שקדי מרק וכו

בהתאם  .מ שהציבור לא יכשל בעת רכישת המוצר או השימוש בו במהלך הפסח"ובולט ע
 לעיל מהמדפים המצויניםיש להסיר את המוצרים  –להנחיות אגף הכשרות הארצי 

 !ידע הציבור ויזהר. נבקש מהמשגיחים לפעול בהתאם. ולהחזירם ליבואן בדחיפות
 
 אשר עוסקת באריזת משקאות ומוצרי שוקולד "ליה"' חבבלו מאת הרבנות ראש העין עולה כי מנתונים שהתק .2

ל מפרסמים באתר "על אף כי הנהכשר מהרבנות כל כיום  ואין לה  בתחום העירחדלה לפעול תחת השגחתם
 כי קיימת בידם תעודת הכשר הן aspx.כשרות_Content/il.co.liachocolate.shop://tpht האינטרנט  שלהם

 עד להודעה חדשה  זוחברה יש להסיר מוצרי .ץ בית יוסף תוך הכשלת הציבור " והן מבדאש העיןמרבנות ר
 ! ידע הציבור ויזהר.ולהחזירה לייצרן

  
 השוכנת "הבורקס והגלידריה"ג את חנות לאחרונה מופץ פלייר ברחבי העיר עפולה המצי: לתושבי עפולה .3

הרבנות עפולה מודיע בזאת כי לא .  בהנהלת מר אסולין ככשרה למהדרין9חטיבה ' רח" יוקלר"במתחם 
 !ידע הציבור ויזהר. ל ואין לה כל אחריות לגבי הכשרות במקום"העניקה הכשר כלל לחנות הנ

  
מעדכון שהתקבל מאת הרבנות בית שמש עולה כי לא הנפיקה תעודת  .4

 המשווק שקדי מרק ועוגות המוצגות "חיים טובים" הכשר למפעל
תחת המותג , ככשרות לפסח ללא ביצוע שינוי הצורה כפי המתבקש

ועל כן יש להסיר מוצרים אלו מהמדפים ולהחזירם ליצרן עד  "אפיקומן"
 .להודעה חדשה

  
 המיוצר 7290000306056:  בר קודפרורי טונה בהירה בשמן – "קורל"לאחרונה שווק המוצר  .5

ש כשהוא "מ רמה"אינטרנשיונל קומידיטיס יונייטד בע' י חב" אינדונזיה ומיובא עANEKA' י חב"ע
 לישראל ויש חשש לבישול ר"י סימון האו יו למרות שלא קיבל את אישור הרה"מוצג ככשר ע

 !ידע הציבור ויזהר. יש להסיר המוצר מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות. ם"עכו
  

 על אף 08-8570977: טל,  גן יבנה15יוחנן ' רח" מטבח של עליזה"י אין היא מעניקה הכשר ל רבנות גן יבנה מודיעה בזאת כ .6
 !ידע הציבור ויזהר. בפרסוםשהמקום מציג עצמו ככשר 

  
 בהם נעשה שימוש במהלך העבודה השוטפת ברשתות "קסלט"מכפפות ה שחלק על כךהתקבל מידע מאת המומחים בתחום  .7

" לטקס"כפפות להשתמש בולוודא  יש להקפיד ל כןעשויים להכיל חומר שמקורו לעיתים מעמילן וע והמטבחים השונים השיווק
 .פסח הקרב ובאבמסגרת ההיערכות ל םללא חשש אבקות למיניה

  
  

  
  
  
  

  
  ר" היועץ המשפטי לרה-ד "עו, מר שמעון אולמן  , ר לישראל"ל הרה" מנכ-מר עודד וינר  ,א" שליטג הרבנים הראשיים לישראל"הרה :עתקיםה

  


