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.1

שימו לב! ברצוננו להפנות את תשומת לבם של המבקשים לטוס לחו"ל ,כי עליהם
להקפיד ולוודא כי הטיסות המוזמנות על ידם באמצעות חב' "אל – על" מכוסות מבחינת
כשרות המזון לאורך כל התחנות .התראה זו באה לאחר שנמצא כי בהסדר הנקרא
 CODE SHARINGלפיו עפ"י הסכמים עם חברות תעופה זרות ,מועברים נוסעי אל על
לטיסות של חברות זרות ,לא מוגש מזון כשר כדבר המובן מאליו ,אלא אם כן סוכן
הנסיעות מזמין במפורש מזון כשר לצורך הטיסות הנ"ל .על הנוסעים המבקשים מזון
כשר לוודא כי בכל טיסותיהם יוגש מזון כשר גם אם הם מבוצעות באמצעות חברת "אל-על" ובכך להמנע ממכשול.

.2

לאחרונה נמצא כי מוצריו של יצרן טחינת "סמל היונה" ,בבעלותו של מר צאדק עבד אל רחמן קמחיא ובניו,
משכם הצליחו לחדור לבתי אוכל ומסעדות הנתונות להשגחת הרבנות המקומית על אף שטחינה זו איננה
כשרה כמובן ואינה נתונה להשגחה כלל וללא פיקוח משרד הבריאות .לטחינה זו יש ביקוש גדול בקרב
מסעדות הפלאפל והמזנונים ועל כן נדרשים המשגיחים לפקוח עיניים ולדווח לנו בכל מקום בו תמצא תוצרת זו.

.5

.3

מנתונים שהתקבלו מאת ה"רבנות לכשרות ארצית " עולה כי בשווקים נמכרים חטיפי
במבה וצ'יפס בשם "מג'יק" המיוצרים ע"י חברת "סמארט צ'יפס  2003בע"מ" בבעלותו
של מר ריאד מוסטפה מאום אל פאחם ,הנושאים את ציון הכשרות שלהם על אף כי לחברה הנ"ל הוסרה
תעודת ההכשר מזה זמן רב ובכך מכשילים את הציבור הרחב .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהודיע
לנו בכל מקום בו ימצא.

.4

זהירות! לאחרונה משווק שמן זית תחת המותג "הגליל – שמן זית טהור כבישה קרה",
תוצרת חב' "שימורי הדרום" ,הנושא בר קוד מס' , 7290008199247 :תחת ציון הכשרות
של הרב נח לנדסברג המועה"ד עמק לוד ובד"צ נחלת יצחק למהדרין .על פי הודעתו של הרב
נח לנדסברג שליט"א מעולם לא נתן כשרות לחברה זו ומדובר בזיוף חמור .יש להסיר מוצר
זה מהמדפים ולהחזירו ליצרן בדחיפות.

בביקורת שנערכה במסעדת "המטבחון " השוכנת מול החנות הזולה בעפולה  6424892-04נמצא כי
בעלי המקום מציגים את עצמם ככשרים למהדרין בעוד שבפועל אין למקום כשרות כלל מטעם הרבנות
המקומית המוסמכת עפולה .יש ליידע את הציבור בדבר המכשלה.
.6

מנתונים שנמסרו ע"י מח' היבוא עולה כי המוצר "
גבינה בסגנון פטה" המיוצר בחב' סול בודפשט – הונגריה ומיובא ע"י חב'
מוצרי תמיר יבוא ושיווק בע"מ א"ת גן רווה ,לא קיבל את אישורה על אף כי
הוא מוצג ככשר ועל כן אין לקלטו במקומות המושגחים .יש להחזיר מוצר זה

ליבואן.
.7

לאחרונה התקבלה פניה אשר בקשה לברר את כשרותו של היין המיוצר ע"י חברת "עץ אחד"
– משק אקולוגי ממושב תירוש משק  ,45טל' , 08-8585671 :וזאת לאחר שע"ג מדבקת
היצור מצויין סמל הנושא את הכיתוב "משפחות יהודיות כשרות – קויימו מצוות התורה
ותקנות הדורות" כמו"כ מצויין סמל המנורה בתוספת המילים "לעבדה ולשמרה" .בבירור
שנערך עם רב המועה"א למטה יהודה נמצא כי יקב זה מעולם לא קיבל הכשר מטעמו ועל כן
יש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה.
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מנתונים שהתקבלו מאת המדור למצוות התלויות בארץ של הרה"ר לישראל עולה כי הוסרה הכשרות מהסיטונאות "אב
הדר" השוכן בשוק הסיטונאי בצריפין ,ביתן ב' ,חנות מס'  . 55מעתה אין לקלוט תוצרת מספק זה עד להודעה חדשה במקומות
המושגחים.

.9

מנתונים שנמסרו ע"י לשכת הרבנות האזורית מעלה גלבוע עולה כי בקיבוץ גבע השוכן במועצה האזורית גלבוע קיים מפעל
לקילוף שקדים הפועל ללא כשרות מקומית של הרבנות האזורית ויש חשש גדול להמצאות עורלה ותוצרת ללא כל ידיעה באשר
למקורה .אין לנותני הכשר לייצר באמצעות חברה זו עד לתיקון המכשלה והסדרת תעודת ההכשר באמצעות הרבנות האזורית.

 .10לאחרונה ,נעשה ניסיון חמור לזייף את חותמת הכשרות של הרבנות זכרון יעקב ע"י הסיטונאי "המושבה "– פירות וירקות ,
רח' קיבוץ גלויות  , 9זכרון יעקב ,תוך שיווק תוצרת לא מפוקחת המלווה בתעודת משלוח המוחתמת בחותמת זו .אין לקלוט
תוצרת מחברה זו ע"מ לא להכשל בחשש טבל ועורלה.
 .11מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקת היבוא ברה"ר עולה כי המוצר "ממתק מסוכר
בטעם תפוח" ,בר קוד , 657872212323 :המיוצר בחב' " הורייזין בע"מ" מתורכיה
ומיובא ע"י חב' "פרימיום פודס בע"מ" ,ת.ד ,1264 .לא קיבל את אישורה על אף
שהוא מוצג ככשר באמצעות ציון הכשרות חוג חת"ס בני ברק והרה"ר לישראל.
 .12התראה מחו"ל :לאחרונה התקבלה התראה על כך כי ע"ג המוצר "קציצות דגים" של חב' "יורו פוד" צויין בטעות כי הינו "כשר
לפסח" בהשגחת הרב אברהם יפה שלזינגר ,על אף שהמוצר מכיל רכיבי חמץ ובכך להכשיל את הציבור.
ידע הציבור ויזהר !
 .13בהתאם להודעתה של הרבנות ירושלים עולה כי אין לאולמי האירועים ב"בניני האומה" – ירושלים
השגחה ופיקוח מטעמה ומשכך ,אין המקום מאושר לעריכת חופות וקידושין כל עוד אין תעודה בתוקף
מרבנות י"ם .נא ליידע את רשמי הנישואין והמשגיחים בנדון.
 .14מנתונים שנמסרו לנו ע"י מחלקות הכשרות ברבנויות המקומיות נמצא כי:
חיפה

 -הסירה את הכשרות ממסעדת "אחוזה" הפועלת במלון "שולמית" ,רח' קרית ספר  15א' רוממה עקב סגירת המקום

ירוחם

 -מאפיית "נגב  "2000אינה נתונה להשגחת הרבנות למרות שהנ"ל ממשיך לפרסם את עצמו ככשר מטעם הרבנות.

באר שבע

 הוסרה ההשגחה ממסעדת "ברזילאו" השוכנת ב"חוות הסוסים".הוסרה ההשגחה ממסעדת "ראג'ה" ,רח' פנחס חוצב . 2

קרית מוצקין

 -הופסקה השגחת הרבנות ממפעל "מבצר" ,רח' הילדים  ,1קרית מוצקין המייצר קונפיטורה בטעם ביתי ,לבקשת הבעלים.

כפר סבא

 -הוסרה ההשגחה מקייטרינג "סוד הטעם" בבעלות מר עופר שיטרית ,בית בכפר.

חולון

 הוסרה ההשגחה מבתי העסק הבאים" :פניני השף טעמית" ,רח' המרכבה ,17מסעדת "וומפי חברים" ,רח' המשביר ,16"סאל – משקה קל שיווק מזון" ,רח' הסדנא  ,17מסעדת "בנקוק הקטנה" ,רח' הלוחמים . 62

ערד

 -הוסרה ההשגחה מקונדיטורית "פינת האופה" ,מרכז מסחרי עקב הפרת נהלי הכשרות במקום.

כרמיאל
קרית אונו

 קונדיטוריה "פאי" ,שד' נשיאי ישראל  ,100מפרסם עצמו כ"כשר בהשגחת הרבנות כרמיאל" למרות שאין לו תעודת כשרותבפועל מטעמה.
 -הוסרה ההשגחה מ"פיצה מג'יק" ,מרכז דרכטן ,בבעלות מר יצחק חורש עקב הפרת נהלי הכשרות במקום

תל אביב

 בתי העסק הבאים מפרסמים עצמם ככשרים ע"ג שלט או תעודת כשרות ללא השגחת הרבנות המקומית" :פרוטי" ,רח' אבןגבירול  ,158בר משקאות "בר אדיר" ,רח' שלום עליכם  ,5גלידה "פרוטי" ,רח' אבן גבירול  ,154מסעדת "בורגר בר" ,רח'
בן יהודה . 228
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