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בביקורת פתע שנערכה בקונדיטוריית חב' "בר קוקיס" ,בבעלות מר ברוך חדד ,טל',03– 6812546 :
השוכנת ברח' שארית ישראל  ,31ת"א – יפו ,בעיצומו של יום השבת ,נמצא כי במאפיה מתקיימת
פעילות תוך חילול השבת .בהתאם לכך ,מודיעה בזאת רבנות ת"א כי אין למאפיה זו כל
הכשר מטעמה כלל .כמו"כ ,התקבלה הודעה מטעם ועד הכשרות של חוג חת"ס פ"ת כי
חל איסור על המפעל להשתמש בציון הכשרות מטעמו על מנת לא להכשיל את הציבור
הרחב .אין לקלוט תוצרת חברה זו ויש להזהיר את הציבור בדבר המכשלה !
.2

.3

לאחרונה מצאו מפקחי הרבנות המקומית כי המוצר "ריזוטו פטריות" ,המיוצר ע"י חב' "ריסו סקוטי" –
אטליה ,בר קוד ,8001860350016 :נמכר בשווקים תוך ציונו כ"כשר בהשגחת ה –  O.Uובהשגחת הרה"ר
לישראל" .בבדיקה שנערכה מול מח' היבוא נמצא כי מוצר זה כלל לא קיבל אישור מטעמה ומהווה זיוף
חמור .חשדם של המפקחים התעורר בשל העובדה כי ברכיבי המוצר מצויין כי הוא מכיל רכיבי חלב וזאת
ללא ציון מפורש ע"ג האריזה כמקובל .יש לזכור ,שצרכנים רבים אינם רגילים לשיווק אורז חלבי ועשויים
לבשלו ולאוכלו עם מאכלי בשר .יש להסיר מוצר זה מהמדפים ולהחזירו ליבואן בדחיפות .כמו"כ יש
ליידע אותנו בכל מקום בו ימצא.

לאחרונה התקבלה תלונה מועד הכשרות של ה –  O.Kעל כך שחברת "נופת דגן" משווקת
סוכריות גומי תוך שימוש בסימון הכשרות שלה ואף סימוני כשרות אחרים כגון :הרב יעקב אשר
וסטהיים ,הרה"ר לישראל ורבנות שדרות וכו' ללא ידיעתם וללא אישורם .אין לקלוט תוצרת חברה זו
עד להודעה חדשה .ברצוננו להבהיר ,כי על פי חוק ,יצרן המבקש לשווק סוכריות ממתקים ושאר
מוצרים בתפזורת ,באריזה מחודשת על שם המותג שלו ,הרי שאין הוא רשאי לעשות שימוש במותגי
הכשרות של מקור התוצרת ממנה הוא מתיימר להשתמש ,אלא יציין אך ורק את הרבנות המקומית
המוסמכת המפקחת על תהליך האריזה בלבד.
.4

בבדיקה שנערכה ע"י בית חב"ד ליובאוויטש בקייב עם מחלקת היבוא של הרה"ר ,נמצא כי
המשקה המוגז  GROZENCKIBOKETבמבחר טעמים :תפוז ,אגס ,לימון וטרגון ,המיוצר
ע"י חב'  O.O.O. DOVIRA KRIMמוצג ככשר פרווה ע"י תעודה פקטיבית "בהשגחת הרב
אברהם שם טוב ובהשגחת הרה"ר לישראל" ,בעוד שבפועל מעולם לא ניתנה תעודת הכשר
למוצר זה על ידם ,כך שהדבר מהווה זיוף חמור .אין לקלוט משקאות אלו בארץ ויש לדווח לנו
בכל מקום בו מנסים להחדיר אותו לרשתות הכשרות.

.5

מנתונים שהתקבלו מאת מח' הכשרות הרבנות פ"ת ,נמסר כי הוסרה תעודת הכשרות ממסעדת "הדר
אווזי" ,בניהול מר אלי מזרחי ,דרך רבין  ,4פ"ת )תחנת דלק( ,טל' .03- 9229315 :ומעתה אין להם כל
אחריות לגבי הכשרות במקום .ידע הציבור ויזהר ! כמו"כ ,הוסרה תעודת הכשרות מ"שווארמת הכהנים",
השוכנת ברח' ההסתדרות פינת רח' חפץ חיים בפ"ת ומעתה אין להם כשרות למקום .בהתאם לדיווח נמצא כי
בעלי המקום משתמשים בתעודה מטעם הרב ברגר שלום .הרינו להודיע כי הרב הנ"ל אינו מורשה להעניק
כשרות על פי חוק .ידע הציבור ויזהר !

.6

ל ש א ל ת ר ב י ם :הרינו להודיע כי מסעדת "אלהנא" – מסעדה ,אירוח וקייטרינג ,כפר ירכא ,המציגה את עצמה
ככשרה בהשגחת הרבנות אחיהוד )בהשגחת הרב נחמיה הלוי כועי( אין לה כל הכשר חוקי ואין לבצע בה אירועים המוצגים
ככשרים .כמו"כ הרב הלוי כועי אינו מוסמך להעניק הכשר מחוץ לתחום ישובו כלל .נא ליידע את רשמי הנישואין והציבור
בהתאם.
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מדיווח שהתקבל מאת רב המועה"א ברנר ,נמצא כי לאחרונה תפס בעל חב' משק הילמן )"סלט קטיף"( כי המשווק -
"פטריות הראל  -מישל" ,ממושב ניר צבי ,נהג להחדיר לתוך שקיות ישנות אשר יצאו מכלל שימוש תוצרת לא מפוקחת בו
בזמן שבפועל ע"ג האריזה צויין כי התוצרת הינה ללא חשש נגיעות .בהתאם לכך ,אין לרכוש תוצרת ממשווק זה עד להודעה
חדשה ועד לבירור העניין עד תומו .נבקש מהמשגיחים לפעול בהתאם להנחייה זו.
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בהמשך לפרסומנו הקודם )001סט( הרינו להביא לפניכם רשימת יקבים אשר יצרו יין בקדושת שביעית באמצעות "אוצר
בית דין" אשר יתכן שחלק מהיין מצוי ברשתות השיווק השונות .הואיל ויתכן כי המדבקה זהה לעיתים ליצור הרגיל שלא
משנת שמיטה ,על הצרכן לוודא לפני רכישתו את היין מהו אופן הכשרתו .בד"כ ,הדבר מסומן בסמוך לציון הכשרות של
נותן ההכשר על מנת להבהיר כיצד להשתמש ביין )אוצר בית דין ,נוכרי ,היתר מכירה( להלן רשימת היקבים  :יקבי
"כרמל"" ,ברקן"" ,טפרברג " ,"1870תשבי"" ,בנימינה"" ,דלתון"" ,ארז"" ,גבעות"" ,פסגות"" ,יתיר"" ,גוש-עציון",
"רקנאטי"" ,יקבי רמת-הגולן".
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"לוחות שמיטה" :לשאלת רבים בדבר מועדי זמני ביעור פירות שביעית וכדומה  ,ניתן למצוא מידע בנושא זה אשר הובא
בשם ד"ר זקס לזיכוי הרבים באתר הבא.http://www.daat.ac.il/daat/shmita/sikumim/kdusha.htm .

 .10מעדכון שהתקבל ממחלקת הכשרות  -לשכת הרב האזורי לחוף הכרמל ,עולה כי לאחרונה התקיים אירוע ב"פארק המים"
השוכן בקיבוץ נווה ים ע"י קייטרינג כשר ,על אף כי למקום זה אין תעודת כשרות כלל מטעמה .יש ליידע את רשמי הנישואין כי
המקום אינו מאושר לקיום חו"ק בהתאם .עם זאת ,יש להבהיר ,כי בסמוך לפארק המים הנ"ל קיים גן אירועים "שונית" אשר
כן מושגח על ידם ועל כן הוא בלבד ,מאושר לקיום אירועים ,חופות וקידושין בהתאם לנוהל.
 .11ל ש א ל ת ר ב י ם בדבר כשרות הברוקולי והכרובית הקפואים ומוצריהם ללא חשש חרקים
ותולעים ,הרינו להודיע כי מחלקת היבוא של הרה"ר לישראל מאשרת כיום אך ורק שני יבואנים
המייבאים תוצרת זו בכשרות מהודרת בלבד .לעת עתה ,התוצרת הקפואה מהסוג הנ"ל של חברות
אחרות לא יצאה מחזקת נגיעותה ועל כן יש להמשיך ולפעול בעניינן
בהתאם לעדכון מס' 020סח מחודש תמוז תשס"ח .החברות

המאושרות ע"י מחלקת היבוא הן :חברת "חסלט -עלי קטיף"
מבית כפר דרום ) ( EDENוכן חב' "בודק" ) ( BODEKבלבד!

להלן רשימת בתי אוכל אשר מוצגים ככשרים שלא כחוק או שהוסרה מהם הכשרות:
תל – אביב

 "פלאפל בריבוע" רח' יד חרוצים  15ת"א – לנ"ל יש ת"כ לא בתוקף משנת תשס"ח"קונגרס בזל" רח' אבן גבירול  141ת"א – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות ת"א וכותב ע"ג החלון "כשר"

עמק הירדן

בחדר האוכל של חב' "מחיש –  " ITMרח' לינקולן  17ת"א – תולים ת"כ מצולמת של דואר מיון רח' ההגנה  137ת"א למרות
שאין להם כשרות כחוק
 -קונדיטוריית "המתוקים של יניב" קבוץ תל קציר – הוסרה ההשגחה ע"י הרבנות האזורית

קרית אונו

 "פלאפליאו" רח' מרזוק עזר  1קרית אונו – הנ"ל מפרסם עצמו ככשר בעיתונות המקומית למרות שאין לו כשרות עפ"י חוק .12עדכון מלשכת היועץ המשפטי לרה"ר – מר שמעון אולמן ,עו"ד :
בתאריך כ"ח תשרי תשס"ט ) (27.10.2008פסקה השופטת ליה לב און – בבימ"ש השלום בפ"ת ,גזר דין על
חב' "טוב טבע" בגין עבירה על חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג –  1983לאחר שהיבואנים יבאו ארצה
מוצרים אשר הוצגו ככשרים ללא אישור מחלקת היבוא של הרבנות הראשית לישראל .מצ"ב גזר הדין לעיון
הציבור בקובץ  PDFהמצ"ב )אימייל בלבד(.

העתקים:
הרה"ג הרבנים הראשיים לישראל
מר עודד וינר  -מנכ"ל הרה"ר לישראל
מר שמעון אולמן ,עו"ד – היועמ"ש לרה"ר לישראל
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