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  עדכון כשרות :הנדון
" מ"דלתא הפצת משקאות ושיווק בע"'  היחידה הארצית בחבי מפקח"קורת פתע שנערכה עבבי .1

תוך הצגתו ככשר " משקה מאלט: "סו מדבקות של המוצר נתפ08-9223151: ' רמלה טל11רז ' רח
מבדיקה שנערכה עם . בהשגחת רבנות אזורית גזר" דבש טהור"בהשגחת רבנות רמלה וכן המוצר 

ויש אין לקלוט מוצרים אלה . ל"ר למוצרים הנהרבנויות המקומיות נמצא כי כלל לא העניקו הכש
 .להסירם בדחיפות מהמדפים

 
הרבנות רעננה מודיעה בזאת כי אין היא מעניקה תעודת הכשר  .2

 רעננה 22חפץ חיים ' השוכנת ברח" שוק שפע השדה"לחנות 
י מפקח היחידה נמצא "על אף כי בביקורת שנערכה במקום ע

ידע . שר בהשגחתהמציגים את המקום ככ כי בעלי החנות 
 !הציבור ויזהר

 
, א " הרב אשר גבאי שליט–א גלבוע " מו–מעדכון שהתקבל מאת הרב האזורי  .3

 מהישוב גן נר ומעתה אין להם כל "מ"מדגן בע"עולה כי הוסרה ההשגחה מחברת 
 .אין לאשר קליטת תוצרת חברה זו עד להודעה חדשה. אחריות למקום

 
4. Pמ" בעמעדני שרפ"ת שומרון על כך שכיום קיימת תעודת הכשר למפעל התקבלה הודעתה של הרבנות האזורי "

 .בהתאם לכך ניתן לקלוט תוצרת חברה זו כבעבר. השוכן בישוב אלון מורה 
  

 Q10מחלקת היבוא הארצית מודיעה בזאת כי לא העניקה אישור כשרות למוצרים  .5
מ גרמניה  "פ שירר בע.ר' י חב"המיוצרים ע , לטין'המכילים גלפרוסט וסנכול , 

אין לקלוט . ג המוצר "חיפה בניגוד לנכתב ע" סופרמדיק לייט"' י חב"ויובאו ע
  .מוצרים אלו ויש להסירם מהמדפים

  
בר קוד " פטריות שמפניון חתוכות: "לאחרונה נמצא משווק המוצר .6

מ מגבעתיים "ערידן שיווק מזון ב' י חב" המיובא מהולנד ע7290011774967
התבקשנו להודיע כי המוצר לא קיבל כלל אישור מטעמנו ועל . ר לישראל"תוך הצגתו ככשר באישור הרה

 .כן אין לקלוט אותו ויש להסירו מהמדפים לאלתר
  

השוכן " בוטיק עוגות וקפה טארטין"רבנות גבעת עדה בנימינה מודיע בזאת כי הסירה את הכשרות מ .7
ת רכבת "השוכן בא" אביטל פטיפרים"במקביל הוחזרה הכשרות לחנות P.  בנימינה6המייסדים ' ברח

 .בנימנה 
  

8. Pהשוכן בצומת ביאליק במתחם שערי חדרה לאחר תיקון " קפה קפה"רבנות חדרה מודיעה בזאת על החזרת כשרות ל
 .הליקויים והתחייבות לעמידה בנהלים

  
ארפורט סיטי מתחם קרית שדה ' בורגראנץ"רבנות אזורית חבל מודיעין ביקשה להודיע כי הורדה רמת הכשרות ל .9

 . לרמת כשרות רגילה בלבד"מהדרין"מרמת כשרות ' ג'התעופה בבעלות מר חג
  

  
 
 

  
  

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

  


