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ז ה י ר ו ת ! לאחרונה ,נמצא משווק באזור הצפון "מיץ ענבים תירוש" ,המוצג כ"כשר לפסח
בהשגחת בד"צ חוג חת"ס ב"ב וועד הכשרות  , "O.U. Pללא ציון שם רבנות מקומית מוסמכת,
הנושא את המותג "יש – הכל ובזול" .מבד"צ חוג חת"ס ב"ב נמסר ,כי מיץ ענבים מסוג זה אשר
נתפס על ידם ,מעולם לא קיבל הכשר מטעמם ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור .מבירור מהיר
שנערך עם נציגי רשת "שופרסל" אשר שלחו חוקרים לאזור ,נמסר כי בקבוק זה אינו מיוצר עבורם
בשום אופן וכלל אינו נמכר בסניפי הרשת השונים אשר בניהולם .נבקש מהציבור לדווח לנו בכל
מקום בו ימצא ויש ליידע את הרבים בדבר המכשלה .מחב' "שופרסל" נמסר ,כי בקבוקי מיץ
ענבים ויין המשווקים על ידם תחת המותג "יש" נושאים את ציון הכשרות של הרבנות ירושלים
ובד"צ "העדה החרדית" בלבד וכל מצג כשרותי אחר על הבקבוק אינו באחריותם .ידע הציבור
ויזהר.
 .2ממח' היבוא ברה"ר עולה ,כי חב' היבוא "ברק בית הלחמי" ,אשר ייבאה
לארץ את מוצרי חב' " ,"GELDUEאטליה ,כביכול תחת הכשר רבנות
בולוניה אטליה ,הטעתה את המערכת תוך ניסיון לשווק תערובת מייצבים
לגלידה בטעמים שונים )מחית קוקוס וכדו'( לחנויות כשרות ,בעוד שמבירור
שנערך עם רבנות בולוניה ,עולה כי בשנים האחרונות לא ניתנה כלל תעודת הכשר למוצרים אלו ועל כן הננו להודיע
בזאת על ביטול תעודת ההכשר מטעם מח' היבוא שמספרה ,06247 :חודש ניסן תשע"א ,ומעתה אין לקלוט כל מוצר
מחברת יבוא זו על מנת לא להיכשל.
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הננו להזהיר את הציבור והמשגיחים ,כי המוצרים "סוכריות קרמל בטעם חלב וקוקוס" ,
המיוצרות בברזיל ומיובאות ע"י "פרימיום שיווק – עמוס דיארי בע"מ" ,יבנה ,לא קיבלו את
אישור מחלקת היבוא ,על אף כי הן מוצגות ככשרות בד"צ חוג הרמב"ם צרפת .בנוסף ,
נמצאו משווקים המוצרים "עוגיות תה עם שבבי וניל ושוקולד" ,בר קוד, 8710397855702 :
שם היבואן" :ביאטריס" ,רח' רש"י  ,19ת"א ,טל' ,15 ,03- 52564 :שם היצרן" :פייננברג" ,
הולנד ,המוצג כ"כשר בהשגחת בד"צ חוג הרמב"ם" בצרפת" .עוגיות תה עם שבבי שקדים
ללא שומן טראנס" ,בר קוד ,8710397855658 :שם היבואן" :ביאטריס" ,רח' רש"י  ,19ת"א ,טל',15 ,03- 52564 :
שם היצרן" :פייננברג" ,הולנד ,המוצג כ"כשר בהשגחת בד"צ חוג הרמב"ם" בצרפת .וכן "ממרח לוטוס
בטעם קרמל" ,בר קוד ,5410126006957 :תכולה 400 :גר' ,שם היצרן" :לוטוס בייקרי" ,בלגיה,
שם היבואן ":ביאטריס" ,רח' רש"י  ,19ת"א ,טל' ,03- 52564 :המוצג כ"כשר פרווה בהשגחת
הבד"צ חוג הרמב"ם" בצרפת ,הינם ללא אישור הרה"ר לישראל .אין לקלוט מוצרים אלו
במקומות המושגחים ויש להסירם מהמדף לאלתר ע"מ לא להכשל.
 .4בהתאם לנתונים שנמסרו ע"י מח' היבוא הארצית ,המשקה "וודקה זולוטוי רודניק" ,כהל
בנפח , 40% :תכולה 750 :מ"ל ,בר קוד ,4600381311601 :שם היבואן" :באבאדג'נוב רושל
בע"מ" ,רח' גרינבוים  ,41ת"א ,שם היצרן" :סאמרה אלכוהול דיס ,סאמרה" ,רוסיה ,לא קיבל את
אישורה למרות שהוא מוצג כ"כשר בהשגחת בד"צ אגודת הרבנים רוסיה והרה"ר לישראל" .יש להסיר
משקה זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן.

.5

הננו להודיע ,כי המוצר "שימורי אננס" ,בר קוד ,8852113701051 :ממפעל "טונקינקאו" – תאילנד,
שיוצר בשנת  ,2011המיובא ע"י :חב' א .אהרונוב – ירושלים ,אינו מאושר על ידי מח' היבוא של הרה"ר
לישראל ועל כן יש להסירו מהמדפים.

.6

ז ה י ר ו ת ט ר י פ ו ת ! מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות קרית – מוצקין ,עולה כי הוסרה הכשרות ממסעדת "לפה
בקריון" בניהול ,מר דני אלמקייס ,וזאת לאחר שבמקום נמצא בשר לא מזוהה החשוד כטרף ושומר נפשו ירחק!
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מהרבנות והמועה"א גלבוע נמסר ,כי עד להודעה חדשה ההשגחה לחב' "ביכורי הגלבוע" העוסקת בשיווק עלי ירק,
ממושב מיטב משק  , 14בהנהלת יונתן ברזני ,הינה לעניין הפרשת תרומות ומעשרות בלבד ובשום אופן אין פיקוח
הלכתי בנושא חרקים לא מטעמו ולא מטעם ה"מכון למצוות התלויות בארץ" .בהזדמנות זו נחזור ונזכיר כי אין
לקלוט תוצרת עלי ירק במסעדות ,בתי מלון וכדו' אלא ממקורות מפוקחים לעניין נקיות מחרקים ותולעים בלבד.

.8

התבקשנו ע"י רבנות הרצליה להבהיר ,כי דיור מוגן ובית אבות "שבעה כוכבים" ,רח' הנשיא  ,68הרצליה ,איננו
מושגח על ידם ואין להם כל אחריות לא לגבי כשרות המזון המוגש במקום ולא לעניין שמירת השבת.

להלן עסקים המוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:

ירושלים

 מאפיית "הרמן" ,רח' גיא אוני  ,8מרכזון רובע ט' ,אשדוד – הנ"ל מפרסם עצמו כ"כשר למהדרין" למרות שבפועל אין להם כשרותמטעם הרבנות אשדוד על פי חוק
 -הוסרה הכשרות למסעדת "הנריס" ,קניון פסגת זאב ,ירושלים – עקב ליקויי כשרות שנמצאו במקום

אשדוד

כפר סבא

" -פיצה עדן" ,רח' ששת הימים  ,45כפר סבא  -הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות כ"ס ואין להם אחריות לגבי הנעשה במקום

קרית ביאליק

 -מסעדת "הכוכב" ,רח' החרושת  ,18קרית – ביאליק – הוסרה הכשרות ע"י הרבנות קרית ביאליק

עצות והדגשים ליוצאים לטייל ...
עם היציאה לחופשת הקיץ ,פוקדים המוני בית ישראל את אתרי הקניות ,הבילויים והנופש בכלל
רחבי הארץ ועל כן מומלץ להיות ערניים למקרים הבאים על מנת שלא להיכשל.
ü

בהגיעכם לבית עסק המוצג ככשר יש לדרוש לראות תעודת הכשר מקורית ואין
להסתמך בשום אופן על תעודות הכשר מצולמות!

ü

יש לוודא כי שם הרבנות המופיע על גבי תעודת ההכשר שייך לאזור בו אתם נמצאים
ולא מחוץ לתחום.

ü

יש לוודא כי תעודת ההכשר בתוקף.

ü

יש לוודא כי שם בית העסק וכתובתו ,כפי המופיע בתעודת ההכשר ,אכן מתאים
לנתונים בשטח ולא שייך לעסק אחר.

ü

רצוי להתעניין היכן המשגיח ובמידה ואיננו ניתן להשיגו טלפונית בהתאם למספר
המופיע ברב התעודות או לחלופין לבקש מבעל העסק את מס' הנייד שלו ע"מ לחטוף עמו מס' מילים ולהתרשם.

ü

אין להיכנס לבית עסק המציג תעודת המעידה על השגחה במקום וכדומה ללא שוידאתם תחילה הימצאותה של תעודת
הכשר מטעם הרבנות המקומית המוסמכת.

ü

אין להסתפק בהבטחותיו של בעל עסק ללא השגחה המציג את עצמו ככשר בכתב או בע"פ תוך טענה כי בשל פתיחה
בשבת אין לו תעודת הכשר  .כמו"כ אין לקבל טענה שהתעודה אינה בנמצא כי "המשגיח עוד לא הספיק להביא אותה
מהמועצה הדתית -"...פשוט לעזוב את המקום לאלתר!

ü

אין לסמוך על כשרותם של "עוגות אישיות" הנמכרות בקיוסקים ללא השגחה  ,הנושאות מדבקות בעלות ציוני כשרות
בלבד ללא שם היצרן ופרטים מזהים אחרים.

ü

במידה וראיתם ליקוי כשרות בבית עסק מושגח העשוי להכשיל את הציבור ,יש לדווח למחלקת הכשרות של אותה עיר
כפי הנתונים המופיעים ע"ג תעודת ההכשר .במקרה של חשד להונאה בכשרות ניתן לפנות למוקד היחידה הארצית
לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות בפקס' 02-5313169 :או לחלופין לכתובת מייל  achifa1@rabbinate.gov.il :ואנו
נשתדל לטפל בתלונה בהקדם.

העתקים :הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל  ,מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
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