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שימו לב :מנתונים שנמסרו מאת הרה"ג דב ליאור שליט"א – רב העיר ואב"ד דקרית ארבע היא
חברון ,עולה כי הוסרה תעודת ההכשר מעל "יקבי חברון" בקרית ארבע וזאת לאחר שהנ"ל סרבו
לעמוד בנהלי הכשרות ואף יבאו מחו"ל חומרי גלם ומיץ ענבים ללא אישור מחלקת היבוא של הרבנות
הראשית לישראל .בהתאם לכך אין לקלוט תוצרת חברה זו על כל מותגיה ויש להסיר את התוצרת
מהמדפים ולהחזירה ליצרן עד להודעה חדשה .נא להביא מידע זה לידיעת הציבור והמשגיחים
בהתאם.
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ממידע שהתקבל במוקד היחידה הארצית עלה החשד כי הוחדרה תוצרת קופסאות שימורי ירקות
מהשטחים לספקים המשווקים תוצרת למקומות מושגחים .בפשיטה שנערכה על ידי מפקח היחידה
הארצית באחד ממשווקי המזון נמצאה תוצרת חברת "פרי יפה" – מלפפונים במלח המוצגת ככשרה
באמצעות ציוני הכשרות של "הרבנות לכשרות ארצית" וכן "בד"ץ חוג חתם סופר ב"ב" .לאחר בדיקה
נמצא כי אין לחברה זו הכשר מכל גורם מזה מס' שנים ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .אין לקלוט תוצרת
זו ואף יש להסירה מהמדפים במידה וכבר התקבלה .כן יש לדווח לנו בכל מקום בה היא נמכרת לצורך
המשך חקירה.

לאחרונה התקבלו פניות רבות מאת צרכנים אשר רכשו תוצרת מזון ברשת "עדן טבע מרקט"
ונוכחו לדעת לאחר הקניה כי המקום כלל לא נתון להשגחה של רבנות מקומית .לשאלתנו מדוע
רכשו תוצרת במקום ללא תעודה ענו כי בבואם למחלקת המאפה הוצגה תעודת הכשר מצולמת
של בד"ץ בית יוסף על הבצקים וחלק מהעובדים אף טענו שחלק מהמוצרים כשרים .לאור האמור
ועל מנת להסיר מכשול הננו מודיעים בזאת כי ברשת הנ"ל נמכרים גם מוצרים לא כשרים כגון יין
של גויים ,גבינות עכו"ם ושאר מוצרים מיובאים האסורים באכילה .יש ליידע את הציבור הרחב על
מנת שלא ייכשל .הרבנות הראשית לישראל מבקשת מהציבור דורש הכשרות בארץ להקפיד
ולרכוש תוצרת אך ורק במקומות מושגחים בעלי תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית המוסמכת לבל יכשל.
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לאחרונה פורסמה ידיעה באינטרנט על הקמת "מחלקת השחיטה" תחת ההכשר "בד"ץ
)
שליט"א
ממישקולץ
אדמו"ר
מרן
כ"ק
בנשיאות
מישקולץ"
(http://2424.co.il/news_read.php?n_id=1960&cat_id=4בעיר פתח תקוה .הרינו
להודיע בשער בת רבים כי גוף זה לא קיבל את אישור מועצת הרבנות הראשית לישראל
להעניק הכשר ועל כן אין לאשרו .ייצרנים ובתי אוכל אשר יוצגו ככשרים שלא כחוק צפויים
לנקיטת אמצעים והטלת קנסות מינהליים .ידע הציבור ויזהר!

 .5התקבלה תלונה מאת הרבנות ראש העין ובד"ץ שארית ישראל על כך שבשווקים נמכרים
עוגות מאפינס תפוחים ואנגליש קייק תחת המותג "עינוגים" קוד יתרן  2297טל' נייד של
המשווק  052-5299494הנושאות את ציון הכשרות שלהם על אף שכלל לא נתנו הכשר
למוצר זה ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .נבקש לדווח לנו בכל מקום בו הן נמכרות לצורך המשך חקירה .

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד – היועמ"ש לרה"ר לישראל
בית יהב ,ירמיהו  ,80ירושלים ,ת.ד 36016 .מיקוד  ,91306טל' , 02– 5313187 :פקס' 02– 5313169
Beit Yahav, 80 Yirmiyahu S.t, Jerusalem, P.O.B. 752, Tel. 02-5313187, Fax. 02-5313169

