הרבנות הראשית לישראל
THE CHIEF RABBINATE OF ISRAEL
היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות

בס"ד

י"ג אב תשע"ב
01/08/12
עדכון כשרות מס'025 :שעב
לכבוד
הרב המקומי
מנהל מחלקת הכשרות
יו"ר המועצה הדתית
די בכל אתר ואתר
שלום רב,
הנדון :עדכון כשרות
 .1מנתונים שנמסרו ע"י הרבנות מעלה אדומים עולה כי נמצא משווק 'יין מתוק אדום' המיוצר ע"י חברת  I.Cעבור נעים
זייתון מכפר כנא בתכולה של  187מ"ל תוך הצגתו ככשר בהשגחת רבנות מעלה אדומים  .הרבנות מבקשת להודיע
בשער בת רבים כי מדובר ביין הנושא כשרות מזוייפת תוך הכשלה חמורה של הציבור ועל כן המשגיחים והציבור
מתבקשים להודיע לנו בכל מקום שבו יימצא או ישווק יין זה על מנת להסיר מכשול .ע"פ החשד יין זה משווק גם תחת
ציון כשרות מזוייף של רבנות ירושלים עבור יצרן זה )נעים זייתון( .יידע הציבור וייזהר.
 .2בפשיטה שנערכה ע"י מפקחי היחידה הארצית בישוב טירה שבמשולש ,נתפס מפעל לייצור משקאות כשהוא מייצר
"טרופיות" תחת המותג 'תותי פרוטי' הנושאות את ציון הכשרות של הרב יצחק אביטן ,רב מועצה אזורית באר טוביה.
מבדיקה שנערכה נמצא כי היצרן מזייף את ציון הכשרות של הרב אשר
אינו משגיח במקום ולמפעל זה אין כשרות מכל גורם שהוא .יש להסיר
מוצר זה מהמדפים ולדווח לנו בכל מקום בו יימכר.
 .3במסגרת חקירה של היחידה הארצית בקרב ספקי פירות וירקות
נתפסה תוצרת חקלאית של המשווק מאיר אזולאי מרחוב יצחק רבין
 ,34חולון ,טלפון נייד ,054-4574092 :כשהיא משווקת תחת חותמת
מזוייפת של רבנות באר יעקב המעידה כביכול כי התוצר המשווקת מפוחקת על ידה .בהתאם להודעת של
רבנות באר יעקב מדובר בזיוף חמור .החותמת נתפסה והוחרמה וכנגד הזייפן ננקטו אמצעים כדין.
 .4לבקשת הרבנות המקומית אזור הרינו להודיע כי חנות המפעל 'עופות השלום' ברח' הפרדס  ,6א.ת
אזור אשר בבעלות משחטת 'עופות השלום' )גבריאלי לשעבר( ,איננה תחת השגחתה כלל ,על אף כי
במקום מציעים תוצרת בשר שחוט .יידע הציבור וייזהר.
 .5לאחרונה נמצאה משווקת בירה מסוג) 'San Miguel Especial' :ברקוד,(8410655000416 :
המיוצרת בספרד ומיובאת על ידי חברת חינאווי ג'ורג' שיווק בע"מ ,רח' מרזוק ועזר  ,3תל אביב03- ,
 ,6832810תוך הצגתה ככשרה פרווה ב"אישור הרבנות הראשית לישראל" .ממחלקת הייבוא הארצית
נמסר כי יבואן זה לא קיבל הכשר עבור בירה זו ועל כן הדבר מהווה זיוף חמור ,יש להסיר מוצר זה
מהמדפים ולהחזירו ליבואן.
 .6במסגרת בדיקת מעבדה שנערכה ע"י שירות מזון ארצי במשרד הבריאות נמצא כי השמן מסוג 'המלך –
שמן זית כתית' המיוצר ע"י האחים סולימאן ,פארק תעשיות קדמת גליל תחתון הנושא את ציון הכשרות
של רבנות אזורית גליל תחתון כלל אינו מכיל שמן זית אלא מכיל שמן סויה .מבירור שנערך עם הרבנות האזורית
עולה כי כיום אין כלל אישור כשרות על שמן זה מטעמה הואיל וע"פ הנהלים אין לערב בשמן זית שמנים אחרים
ולציינם כשמן זית בכפוף לתו תקן ישראלי במכון התקנים )ת.י (191-וזאת מעבר לעובדה כי היצרן מחוייב להוסיף
ה ולגרמה הנושאת את ציון הכשרות של הרבנות האיזורית ,ולא  ,אין לה כלל אחריות לכשרות מוצרי חברה זו .לטענת
היצרן מדובר בזיוף של מוצריו.
 .7בהתאם להודעתו של הרב זרח אליהו  ,רב אזורי מעלה יוסף ,אין הוא מעניק
הכשר ל"תורק – שמן זית ברנע" וכן המשקה "ליקר רימונים טבעי"
המיוצר ים ומשווקים על ידי מר יעקב פנחסיאן מבית הבד בפארק התעשיות
גורן אשר בגליל המערבי טלפון ,04-9807001 :וזאת על אף כי על גבי
המוצר מצויין כי הינם 'כשר )לפסח( בהשגחת הרב זרח אליהו' .יידע
הציבור ויזהר.
 .8מנתונים שנמסרו ע"י רבנות חיפה עולה כי הוסרה הכשרות ממפעל
' תבליני הקסם' של חברת בני פרנסיס שוקחה בע"מ על אף כי הנ"ל
ממשיך להחזיק בתעודת ההכשר של רבנות חיפה בניגוד לרצונה ,אין לקלוט מעתה תבלינים,
ממתקים וירקות מוחמצים מחברה זו על מנת שלא להיכשל.
 .9בהתאם להודעתה של הרבנות לכשרות ארצית ,אין היא מעניקה הכשר לחברת
'שוקלד סטאר בע"מ' השוכנת בא.ת כרמיאל ,רח' החורשת  ,48וזאת לאחר שנתפסו
מדבקות המתייחסות לייצור של ממתקים "שזיפים מצופים בטעם שוקלד"' תחת
המותג  Leoאשר כביכול יוצרו ע"י שוקומן מכפר ג'ת .כנגד החברה יינקטו צעדים.
בהתאם לכך ,אין לקלוט תוצרת זו הואיל וקיים חשש כי הנ"ל מיובא מחו"ל ללא כל
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הכשר תוך הכשלת הרבים .יש לציין כי חברת שוקומן עצמה מפוקחת ע"י הרבנות לכשרות ארצית כדין.
מעדכון שהתקבל מאת הרבנות המקומית כפר סבא עולה כי הוסרה תעודת ההכשר ממפעל
.10
"טוררו" העוסק בייצור חטיפי בשר בבעלות מר איגור בקאי מרח' יוחנן הסנדלר  ,2כפר סבא ,ועל כן אין
להם כל אחריות לגבי מוצרי המפעל .אין לקלוט תוצרת מחברה זו בשום אופן במקומות המושגחים ויש
לדווח לנו לגבי כל מקום שבו תשווק התוצרת תוך הצגתה ככשרה.
לאחרונה נמצא משווק משקה "הארק של התימני" תוך הצגתו ככשר לפסח וזאת ללא כל זיהוי
.11
של שם היצרן או נותן ההכשר בניגוד לחוק .אין לאשר קליטת משקה זה במקומות המושגחים .ידע
הציבור ויזהר.
ממחלקת הייבוא הארצית נמסר כי המוצר "שמרים יבשים אינסטנט לאפיה" ,המיוצר ע"י חברת
.12
"פאקמיה" ,איסטנבול שבטורקיה ,והמיובא ע"י חברת "ט.ק .דגן טכנולוגיות בע"מ" ,השוכנת בא.ת .עד
הלום ,איננו מאושר כיום על ידה ועל כן יש להסיר את מוצר זה מהמדפים ולהחזירו לייבואן.
לאחרונה נמצאו משווקים חטיפי בוטנים מסוג ,Reese’s 2 peanut butter cups
.13
המיוצרים ע"י חברת "הירשי פנסילבניה ,ארה"ב ,ומשווקים ע"י חברת "אדיר ר.י .סחר בע"מ"
תוך הצגתם ככשרים בהשגחת ה OUd -וזאת ללא אישור הרה"ר לישראל בשל העובדה כי
המוצר הנ"ל מכיל חלב עכו"ם בניגוד לנהלי הרה"ר לישראל .אין לקלוט מוצר זה ללא שמצויין עליו
במפורש אישור הרה"ר לישראל .יש להסירו מהמדפים ולהחזירו לייבואן.
מנתונים שהתקבלו במשרדנו עולה כי המוצר "קמח דורום דה לצ'ו" ,המיובא ע"י חברת
.14
"רסטרטו" וכן פסטות  PIVETTI PASTA FRESCAשווקו ברשת "עדן טבע מרקט" תוך הצגתם ככשרים באישור הרה"ר לישראל על
אף שהיבואן לא קיבל מממחלקת הייבוא אישור לייבוא זה ,ועל כן אין לאשר
מוצרים אלו של יבואן זה ויש להסירם מהמדפים ולהחזירם ליבואן בדחיפות.
לאחרונה נמצא משווק המוצר "טופי בטעם תפוח חמוץ" ,המיוצר ע"י
.15
חברת "סנרייז אקספורטס" מפקיסטן והמיובא ע"י חברת "ד .אטלנטה בע"מ"
מכפר קאסם תוך הצגתו ככשר בהשגחת הרב דב חסדן ,ארה"ב .ממחלקת הייבוא נמסר כי המוצר איננו מאושר על
ידה בשום אופן וכמו כן אין לאשר מוצרים בהם מופיע שמו של הרב דב חסדן מארה"ב באופן כללי ובפרט מפקיסטן.
בביקורת פתע שנערכה ע"י מפקח היחידה הארצית בקונדיטורית "קליין",
.16
א.ת .החדש שדרות ,נתפסו בעלי המקום כשהם משווקים מוצרי מאפה תוך ציונם
ככשרים בהשגחת הרבנות שדרות על אף כי המקום אינו מפוקח על ידה כלל ועל כן
הדבר מהווה זיוף חמור .אין לקלוט תוצרת מחברה זו במקומות המושגחים על מנת
שלא להיכשל.
הננו להסב את תשומת לב הציבור המבקש לפקוד את "אירועי חוצות היוצר" המתקיימים בירושלים החל
.17
משבוע הבא כי רק דוכני מזון אשר יציגו תעודת הכשר בתוקף מטעם הרבנות המקומית ירושלים המתייחסות
ספציפית למתחם בחוצות היוצר ,אכן יהיו מפוקחים על ידה ואין להסתמך בשום אופן על תעודות הכשר מצולמות
המתייחסות למטבחים או קייטרינגים מחוץ לירושלים תחת רבניות אחרות הואיל והדבר מהווה עבירה על החוק.
ידע הציבור ויזהר!
להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק  ,שהוסרה מהם תעודת הכשרות או הפועלים ללא השגחה
מוסמכת :
אור יהודה
גן יבנה

-

הוסרה הכשרות מחנות פירות וירקות "משה דלל" וזאת בעקבות כשלים חמורים.
הרבנות גן יבנה מודיעה בזאת כי איננה מעניקה הכשר לסופר זול ובגדול בגן יבנה.

כנרות

-

נהריה

-

תל  -אביב

-

הרבנות כנרות מבקש להבהיר כי ההכשר למפעל "גליתא" בדגניה ב' מתייחס אך ורק למוצרי החברה
הארוזים וכלל לא ל"קפה בר" ולסדנאות המתקיימות במתחם.
הרבנות נהריה ביקשה להבהיר כי איננה מעניקה הכשר למלון סי-ליף ברח' העליה בנהריה וזאת לאחר
שהתקבלו פניות ה תקבלו על כך שהמקום מוצג ככשר באינטרנט
הוסרה ההשגחה מ"מענק הפלאפל" מרח' המסגר  73ת"א וכן מ"הטאבון בעיר" מרח' יגאל אלון 155
ת"א " .שווארמה  "17מרח' מנחם בגין  108ת"א מוצגת ככשרה אך טרם קיבלה תעודת הכשר ופיקוח
מטעמה

העתקים:
מרנן כב' הרבנים הראשיים לישראל שליט"א  ,מר עודד וינר – מנכ"ל הרה"ר לישראל  ,מר ירון קטן ,עו"ד – היועץ המשפטי )בפועל( הרה"ר  ,רבני ומפקחי האגף
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